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 اللغة االجنليزيةتدريس 
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  رسالة

 

 :التعليم والتعلم .4
 :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1/ 4

 :املسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربنامج إن وجد 0/ 0/ 4
  -أ
  -ب
  -ت

  اخلطة الدراسية: 2/ 0/ 4

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

 الساعات املحتسبة

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

املستوى 

 األول 

 0 اجتياز فقط مقرر اجباري  1قراءات في املناهج باللغة اإلنجليزية  020260111-0

 3  مقرر اجباري  مناهج التعليم  020260112-3

 3  مقرر اجباري  1طرق تدريس اللغة اإلنجليزية  020260413-3

 مقرر اجباري  طرق البحث العلمي 3-0206611نفس
قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثاني

 2  مقرر اجباري  اإلشراف التربوي  020260121-2

 2  مقرر اجباري  بناء وتطوير املناهج 020260122-2

 3  مقرر اجباري  1االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة االنجليزية  020260433-3

 مقرر اجباري  اإلحصاء التطبيقي  3-0206621نفس
قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثالث

 2  مقرر اجباري  تقويم البرامج التعليمية    020260131-2

 2  مقرر اجباري  طرق تدريس اللغة االنجليزية للفئات الخاصة 020260432-2

 2  مقرر اجباري  1تقنية املعلومات واالتصاالت في التعليم  020260133-2

 اختياري مقرر  األصول اإلسالمية للتربية 020160151-2
قسم التربية 

 اإلسالمية
2 

 مقرر اختياري  إدارة املؤسسات التربوية 0205622-2
قسم اإلدارة 

 التربوية
2 

املستوى 

 الرابع

 3  مقرر اجباري  1حلقة بحث في مناهج اللغة االنجليزية  020260441-3

 2  مقرر اجباري  مشكالت في تدريس اللغة اإلنجليزية  020260442-2

 2  مقرر اجباري  تكوين املعلم وتطويره 020260143-2

020260444-10 

 الدراسة الخاصة )رسالة ماجستير(

تستمر مع الطالب في كل فصل دراس ي حتى انتهائه 

 من إعداد الرسالة

 11  مقرر اجباري 

 44     املجموع



167 

 

167 

 

  :الدراسية توصيف املقررات 4/ 0/ 4
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 0اسم املقرر:   قراءات يف املناهج باللغة اإلجنليزية 
 0-020260111رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 إسم املؤسسة التعليمية: جامعه  أم القرى 1442-2-22 تاريخ التوصيف:
 كلية الرتبية / املناهج وطرق التدريسالقسم:  /لكليةا

 
 ومعلومات عامة عنهالتعريف باملقرر الدراسي  .أ

 0-020260111 --  1 قراءات يف املناهج باللغة اإلجنليزية::. اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .1
 ساعات 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية3 .3

 مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثاين4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:ال يوجد5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد6 .6
الزاهر -تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية. موقع 1 .1

 وغريها(
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 
 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .ب

    

 %12 النسبة: 12 )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج  .ج

    

  النسبة:  باملراسلة .د
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  النسبة:  أخرى .ه
 

 تعليقات:

 
 

 األهداف .ب
 ماهدف املقرر الرئيس ؟ -1

 
ملصطلحات ايهدف املقرر إىل تزويد املتعلم باملصطلحات املستخدمة يف املناهج وطرق التدريس باللغة اإلجنليزية ومتكنه من قراءة هذه 

 ترمجة مستخلصات الدراسات والبحوث العلمية املنشورة يف الدوريات العلمية. وترمجتها. وايضا
 
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على : 
 
 اإلجنليزيةقراءة وكتابة مستخلصات الرسائل العلمية بتخصص املناهج و طرق التدريس باللغة  -
 ترمجة مستخلصات الرسائل العلمية اخلاصة باملناهج و طرق التدريس اىل اللغتني العربية واالجنليزية. -
 تكوين قاموس باملصطلحات و املفاهيم العلمية املستخدمة يف املناهج و طرق التدريس. -
 
اجع املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مر  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص.   -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
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 االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع  -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 رتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلك -
 لتدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

قراءة مقاالت باللغة اإلجنليزية وفهم حمتوى املقاالت وترمجة املقاالت اإلجنليزية إىل اللغة العربية ومن العربية إىل  وصف عام للمقرر:
.اإلجنليزية بطريقة علمية متخصصة واالستفادة من التقنيات احلديثة يف قراءة املقاالت  

 
 
 
 
 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات
What is Education(Reading Articles in the field)    2 2 مفهوم الرتبية 

What is teaching(Reading Articles in the field) 2 2 مفهوم التعلم 
 ( What is Learning(Reading Articles in the field 2 2 مفهوم التعليم 
 (Defining curriculum(Reading Articles in the field 2 2 مفهوم املنهج 

Components of curriculum(Reading Articles in the field) 2 2 مكونات املنهج 
Types of curriculum(Reading Articles in the field)2 2 انواع املنهج 

 Curriculum Design(Articles)2 2 تصميم املنهج 
curriculumDevelopment 2 2 تطوير املنهج 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ال يوجد 12 ال يوجد - 20 ساعات التدريس الفعلية

  - 20 الساعات املعتمدة
- 

12  
- 

32 
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 الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم  .3

 ثالث ساعات الجناز التكليفات اخلاصة باملقرر
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4

 اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
ها اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة ، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييم: ضع طرق التقييم املناسبة ثالثاً  -

االت  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة ، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من 
 التعلم.
 

 التعلم للمقرر جدول خمرجات
 طرق التقومي اسرتاتيجياتالتدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
معرفة املفاهيم و املصطلحات املطروحة ضمن مواضيع ) التعلم، التعليم.  1-1

(املنهج  
 

  التعلم التعاوين
االنشطة 

 االلكرتونية+ ترمجة
 تكليفات حبثية املناقشة واحلوار معرفة عناصر املنهج ، مكوناته، انواعه، تصاميمه باللغة االجنليزية 1-2

 ترمجة
 أنشطة الكرتونية التعلم التعاوين معرفة مراحل عملية تطوير املنهج باللغة االجنليزية  1-3

 ترمجة
 املهارات املعرفية 2
 املناقشة عرض املادة بالبوربونيت مقاالت وموضوعات مكتوبة باللغة االجنليزية - 2-1
 واجبات منزلية ترمجه فقرات املقالة باللغة العربية ان يستخدم الطالب املصطلحات والعبارات قي مسافاهتا الصحيحة - 2-2
  ليزيةاالجنترمجه  فقرات املقالة باللغة  مناقشة االفكار الواردة بالنص - 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 التعليم التعاوين . تنمية القدرة على العمل اجلماعي والعمل يف  موعات 3-1

 املناقشة 
 احلوار

تقومي االعمال 
 تطوير أسلوب العالقات الشخصية من خالل املشروعات التعاونية.  2-3 اجلماعية والفردية

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 بطاقة مالحظة مشروعات تشاركية مجاعية التواصل الفعال الطالب فيما بينهم 4-1
 الرتجة الفردية التدريب العملي  مهارات استخدام شبكة االنرتنت والربيد اإللكرتوين  4-2
مهارة استخدام الربامج احلاسوبية املختلفة مثل برنامج التشغيل  

 وبرنامج وورد 
التدريب العملي   بطاقة تقييم 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
   ال يوجد 5-1
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 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: .5
كتابة مقال،خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 2 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنليزية 1

 5 4 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنليزية 2

 10 10 مشروع مجاعي 3

 20 6 اختبار نصفي 4

 20 12 قاموس باملفرداتعمل  5

 40 15 اختبار هنائي 6
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

ساعات أسبوعيا كما  يتم ختصيص  3عضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية ل
 وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة 

 
 

 
 مصادر التعّلم .ه

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
Colin J. Marsh (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. RoutledgeFalmer,3rd 
edition. 
 
Ornstein,A. Pajak,E. Ornstein,S.( 2014).  Contemporary Issues in Curriculum.  Allyn & Bacon 
Educational Leadership. Pearson; (6th Edition) 
 
Thomas Armstrong. (2017). Multiple Intelligences in the Classroom 4th Edition. 
http://www.ascd.org/publications/books. 
 

http://www.ascd.org/publications/books
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2

Lieve Thibaut, Heidi Knipprath, WimDehaene and FienDepaepe, The influence of teachers’ 
attitudes and school context on instructional practices in integrated education, Teaching 
and Teacher Education, 71, (190), (2018). 

Erica L. Smith, Carolyn A. Parker, David McKinney and Jeffrey Grigg, Conditions and decisions 
of urban elementary teachers regarding instruction of curriculum, School Science and 
Mathematics, 118, 5, (156-168), (2018). 

Carolyn S. Wallace and Mark R. Priestley, Secondary science teachers as curriculum makers: 
Mapping and designing Scotland's new Curriculum for Excellence, Journal of Research in 
Science Teaching, 54, 3, (324-349), (2016). 

Stacey Pistorova and RuslanSlutsky, There is still nothing better than quality play experiences for 
young children’s learning and development: building the foundation for inquiry in our 
educational practices, Early Child Development and Care, (1), (2017). 

Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1990). Relations between policy and practice: A commentary, 
Educational Evaluation and policy Analysis, 12, 330-338. 

Cronin-Jones, L. L. (1991). Science teacher beliefs and their influence on curriculum 
implementation:Two case studies, Journal of Research in Science Teaching, 28, 235-250. 

 
 ية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها :. أدرج املواد اإللكرتون3

  updatedمجيع املصادر ممكن اخذها بوقتها حىت تكون 

 Library Website 

You can access the library catalog, eBooks, journals and databases, research help, and more from the library's website. 

 UFind Catalog 

Find books, magazines, and more through SIUE's online catalog. Create a UFind account to renew books online and 
request item delivery 

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home


175 

 

175 

 

 I-Share 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). 
Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

 Databases 

Looking for journal articles? Find databases by subject, or search for a specific journal by title. 

 ILLiad - Interlibrary Loan 

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

 Research Guides 

General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians 

 
 
 
 احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . أدرج أي 4
 

 تطبيقات جوجل
 مايكروسوفت أوفيس

 
 املرافق املطلوبة .و

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 
 قاعات دراسية  هزة تقنيا -
 معامل القسم والكلية -
 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .2
 استخدام أجهزة احلاسب االيل اخلاصة الشخصية-
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر-

https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/
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 السبورات الذكية-
 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 توفر شبكة االنرتنت
 

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 رضا الطالب وقناعتة بأداء استاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا مت تعلمه. استبانه تقيس مدى-
 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -
 مقابلة عينة من طالب املقرر -
 
 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي  .2

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 ملف تقومي املقرر -
 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -
 استطالع أراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 
 إجراءات تطوير التدريس: .3

 تابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على توظيفها يف املقررم -
 ملف التدريس -
 السيمينارات العلمية -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء(-
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين-
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .4
 مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة باملقرر -
 املختصني يف العمل الرتبوياالستفادة من أراء  -
معرفة مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير الدروس  -

 والتدريب امليداين
 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واالجنبية( -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -
 املقارنه مبقررارت مماثلة يف جامعات أخرى -

 

 
  

 اسم منسق الربنامج:   

 

 

 

    

 

  0441-2-21التاريخ   التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اسم املقرر: مناهج التعليم   
 3-020260112  رمز املقرر:  

 
  

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 32/1/1432 التوصيف:تاريخ  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL8KOaqr_aAhVP3KQKHZiWAT0QjRx6BAgAEAU&url=https://sabq.org/s2gC87&psig=AOvVaw1Y5O2CEFtR-m0sY-U79QV7&ust=1523986481947549
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 كلية الرتبية / قسم املناهج وطرق التدريس .   القسم: /لكليةا
 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 3-020260112. اسم املقرر الدراسي ورمزه: مناهج التعليم 1 .4
 ساعات .  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري املناهج وطرق التدريس  3 .12

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى األول4 .11
 -السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .12
 -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .14

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 

 %42 النسبة: √ قاعات احملاضرات  .و
 

   

 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ز
    

 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  باملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى .ي
 

 تعليقات:
 

 
 األهداف .ث
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 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
 .  2232ؤية ر إكساب الطالب املعارف والقيم واملهارات حول مناهج التعليم يف األدبيات الرتبوية وواقعها يف اململكة العربية السعودية انسجاماً مع 

 ويتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:
 استعراض تاريخ املناهج وتطورها. -
 حتدبد عناصر املنهج. -
 أسس بناء املنهج.مناقشة وحنليل  -
 .استعراض التنظيمات احلديثة للمناهج -
 .ملناهج التعليم يف اململكة العربية السعوديةقراءة ناقدة  -
 وحتليلها ونقدها. مناذج بناء املنهجاستعراض  -
ع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجاملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 .  احةتخيضع احملتوى ملتابعة أحدث االجتاهات يف إعداد املناهج من خالل استخدام مصادر املعلومات املتجددة واإلفادة من قواعد املعلومات امل

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 تقدمي املقرر وعرضه وفق املدخل القائم على املشكلة.       -
 حثية واألكادميية.الباالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب  -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
لرقمية الحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات ااالســــتعانة بالشــــبكة العنكبوتية يف التواصــــل مع مراكز ا -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة.
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ح

 عام للمقرر:وصف 
ك ليتناول املقرر مناهج التعليم من حيث املفاهيم املتعلقة باملناهج ، وأسس بنائه وعناصره ، واستعراض التنظيمات احلديثة للمناهج ، وكذ

 االجتاهات احلديثة يف إعداد املناهج
 

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 0 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 
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 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -
 العالمات املرجعبة احملددة حملتويات  املقرر .  -
 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة .  -

 مدخل عام حول املناهج : نبذة خمتصرة عن تاريخ املنهج . 
 تطور مفهوم املنهج . نظرية املنهج مفهومها وبنيتها ووظيفتها وأمهيتها. 

 . 2131مفهوم املنهج يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2 4 

 4 2 أسس بناء املنهج : )األسس الفكرية ، واألسس االجتماعية ، واألسس النفسية(. 

 4 2 عناصر املنهج وأمهيتها يف تصميم املناهج.

 2 0 االختبارالنصفي

التنظيمات احلديثة للمناهج مع الرتكيز على )املناهج املدجمة، املناهج التعليم االلكرتوين ، املناهج 
 الرقمية(.

2 4 

 4 2 أبرز االجتاهات احلديثة يف إعداد املناهج مع الرتكيز على حركة املعايري .  

مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية : )منهج املرحلة االبتدائية ، منهج املرحلة املتوسطة ، منهج 
 املرحلة الثانوية( . 

2 4 

 2 0 مناذج بناء املنهج طبيعتها وأمهيتها مع الرتكيز على منوذج رالف تايلور . 

 2 0 االختبار النهائي
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1
 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات
 استديو

 تطبيق 

 أخرى
اختبارات 
نصفية 
 وهنائية

 اجملموع

 32 4 - - - 24 ساعات التدريس الفعلية

 32 4 - - - 24 الساعات املعتمدة
 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .4

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر
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 دريسهاتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .2

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق ثانياً  -
ا ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

ن  االت ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال مواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
 اختبارات قصرية  –مالحظة  املناقشة .  –احملاضرة  تقصي تطور مفهوم املنهج ومفهوم نظرية املنهج  .  1-1
 اختبارات قصرية  –مالحظة  املناقشة .  –احملاضرة  تقصي أسس املنهج وعناصرة وتنظبماته .  1-2
 اختبارات قصرية  –مالحظة  املناقشة .  –احملاضرة  تقصي مفهوم نقومي املنهج وتطويره .  1-3
 املهارات املعرفية 2
 تقارير أسبوعية  العصف الذهين  –حلقات النقاش  املقارنة بني مفاهيم املنهج والتمييز بينها .  2-1
 تقارير أسبوعية  املناقشة.  –التحليل  حتليل عماصر املنهج بدقة من واقع مناذج بناء املنهج .  2-2
 تقارير أسبوعية  املناقشة –التحليل  حتليل واقع مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية.  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 األسئلة الشفهية .  ة املناقشة والتحليل للقيم املنهجي . غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب 3-1
 تقارير حمددة مبؤشرات دقيقة.  املشروعات التعاونية .  تنفيذ مشروعات تعاونية .  3-2
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقرير حمدد بأوصاف ومؤشرات كمية .  أ نشطة حتليلية .  حتليل واقع أسس بناء املنهج كما تقع األدبيات الرتبوية .  4-1
 تقرير حمدد بأوصاف ومؤشرات تقنية .  نشطة حتليلية .أ  مناقشة عالقة املنهج بالتكنولوجيا احلديثة .  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
 معايري منهجية دقيقة  مشروعات فردية وتعاونية  تصميم وحدات دراسية حسب ختصص الطالب.  5-1
 معايري منهجية دقيقة .  مشروعات فردية .  حتديد مناذج تصميم املنهج من واقع املقررات الدراسية .  5-2

 
 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %12 أسبوعي.   حتليل عناصر املنهج من واقع املقررات الدراسية .  1
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 %12 األسبوع العاشر  حتليل مفهوم املنهج وتطوره من واقع األدبيات الرتبوية .  2
 .  %12 أسبوعي مشاركة نوعية مباشرة يف دراسة املقرر.  3
 %22 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  4
 %12 األسبوع اخلامس عشر  تصميم وحدة تعليمية حبسب التخصص.  5
 .  %42 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي .  6

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 يف األسبوع( . حتديد ساعات مكتبية لإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب . ) ساعة واحدة  -
 حتديد ساعات مكتبية ملتابعة تقارير الطالب وأعماهلم األسبوعية . ) ساعة واحدة يف األسبوع( .  -

 حتديد ساعات مكتبية للتغذية الراجعة املستمرة.    )ساعة واحدة يف األسبوع( .
 

 مصادر التعّلم .ي
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1
 ( : املناهج وتوجهاهتا املستقبلية ، القاهرة : دار الكتب . 2215الرباط ، هبرية وحممد ، مصطفى ) -
 ( : املنهج املدرسي واستشراف املستقبل ، القاهرة : دار الكتاب احلديث. 2216عبدالرمحن ، عبداملل  وآخرون ) -
 ملناهج وختطيطها وتطويرها ، األردن : دار الشروق. ( : تنظيمات ا2211سعادة ، جودت و إبراهيم ، عبدهللا حممد ) -
 ( : املنهج املدرسي يف القرن احلادي والعشرين، الكويت : مكتبة الفالح . 1221سعادة ، جودت و إبراهيم ، عبدهللا حممد ) -
 ( : املنهاج املندمج . الدار البيضاء : منشورات  لة علوم الرتبية . 2215الدريج ، حممد ) -
 ( : حتليل مضمون املناهج الدراسية ، عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع 2214اهلا ي  ،عبدالرمحن وعطية ، حمسن علي ) -
 ( : املناهج التعليمي والتدريس الفاعل ، األردن : دار الشروق . 2216الفتالوي ، سهيلة ا )  -
  العريب . القاهرة : الدار املصرية اللبنانية.  ( : تصميم املناهج وقيم التقدم يف العامل2212شحاته ، حسن )-
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(.
 وغريها: . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي3
 /https://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى :  -
 موقع مكتبة املل  عبدهللا جبامعة أم القرى وفيها مجيع روابط املواقع اخلاصة هبذا املقرر :  -

https://uqu.edu.sa/lib 
 /(  http://educationrc.ksu.edu.sa  الرتبية جبامعة املل  سعود   )مركز حبوث كلية  -
-  
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:. أدرج أي 4

 لتحليل النتائج املتعلقة بعناصر املنهج من خالل املقررات الدراسية. spssميكن اإلفادة من برنامج 

https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/lib
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 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

  
 

 املرافق املطلوبة .أأ
ات الدراسية داخل القاعبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً. -0
 معامل الكلية والقسم.  -2

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .5

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 ستخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر.ا -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 
 هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان .6

 
 .توفري شبكة )اإلنرتنت(

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .س
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .5

 
 وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.ستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، ا -0
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -2

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .6

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
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 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة لقياس  -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
 استمارة تقومي املقرر الرمسية املعتمدة من القسم . -

 
 إجراءات تطوير التدريس: .1

 
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق .4
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -0
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -2
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.  -3
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .2

 أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتطوير  وتصميمتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة،  -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
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 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 ملقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 

 
  

 أ.د.عبدالرمحن بن عبدهللا املالكي اسم منسق الربنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



187 

 

187 

 

 
 

 
 
 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 (0اسم املقرر: طرق تدريس اللغة اإلجنليزية )
   3-020260413 :رمز املقرر 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 إسم املؤسسة التعليمية:جامعه  ام القرى 1442-2-22 تاريخ التوصيف:
 املناهج وطرق التدريسكلية الرتبية / القسم: /لكليةا

 
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

   3-020260413 (1) : طرق تدريس اللغه االجنليزية . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .15
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 تدريس اللغة االجنليزية . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق3 .11

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: األول4 .14
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: 5 .12
 )إن وجدت(: ال  يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 6 .22
 الزاهر وغريها( -. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: :  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية 1 .21

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .ل
    

 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

  النسبة:  باملراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى .س
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 تعليقات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األهداف .ح
 ماهدف املقرر الرئيس  -1

بعه يف تدريس للغة املختلفة املت يهدف هذا املقرر اىل تزويد املتعلم عن النظريات يف التعلم والتعليم وعن الطرق واالساليب
 االجنليزية حىت يتمكن الطالب من االستفادة منها باستخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة يف تدريسة.

 
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على :

 التعرف على الطرق املختلفة لتدريس اللغة اإلجنليزية -
 التعرف على النظريات املختلفة اليت تتعامل مع طرق التدريس -
 التعرف على أوجه الشبه واالختالف بني هذه الطرق املختلفة -
 القدرة على بناء طريقة تدريس خاصه به تراعي الظروف واإلمكانات اليت يعمل فيها كل معلم. -
 

أو مراجع  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماتاملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 
 استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير طرق تدريس اللغة اإلجنليزية؟ -1
 الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملالاستخدام الشبكة  -2
 استخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع املقدمه  -3
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
وتزويد املتعلم مبعرفة كافية عن النظريات يف التعلم والتعليم وعن  التعرف على نظريات تدريس اللغة اإلجنليزية للمقرر:وصف عام 

الطرق واالساليب املختلفة املتبعه يف تدريس للغة االجنليزية حىت يتمكن الطالب من االستفادة منها باستخدام الطرق 
 واالسرتاتيجيات احلديثة يف تدريسة.

 
 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .11

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
Intoduction about Methods of Teaching English 2 6 
The Grammar Transaltion Method 2 6 
The Direct Method 1 3 
Audio-Lingual method 1 3 
Silent way 2 6 
Desuggestopedia 1 3 
Community Language Learning 2 6 
Total Pysical Response 1 3 
Community Language Teaching 2 6 
Content Based Instruction 2 6 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - 14 - - 34 ساعات التدريس الفعلية

 48 - 14  - 34 الساعات املعتمدة
 
 
 

 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: .13

 ثالث ساعات الجناز التكليفات اخلاصة باملقرر
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 ريسهاواسرتاتيجيات تدخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .14

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معهاومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق ثانياً  -
ا ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

االت ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجياتالتدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
التعريف مبفهوم طرق واساليب التدريس- 1-1  

 
  احملاضرة

 اسئلة شفوية
1-2 The Grammar Transaltion Method   التعرف على 

 
 اختبار دوري املناقشة واحلوار

1-3 The Direct Method    ترمجه فردية حل املشكالت التعرف على 
1-4 Audio-Lingual method  اختبار هنائي التعلم التعاوين التعرف على 
1-5 Silent way  الذهينوالعصف  التعرف على   
1-6 Desuggestopedia     
 Community Language Learning    
 Total Pysical Response   
 Community Language Teaching   
 Content Based Instruction   
 املهارات املعرفية 2
 املناقشة بالبوربونيت عرض املادة مقاالت وموضوعات عن املوضوعات املختلفة مكتبوة باللغة االجنليزية - 2-1
 واجبات منزلية مناقشة أن يفهم الطالب العالقة بينة وبني املدرس - 2-2
 موعات للعمل مع بعض بشكل  مناقشة األفكار الواردة بالكتاب - 2-3

 تعاوين
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
ترمجه املعاين   تكليف الطالب بالتحضري التواصل مع االخرين 3-1

 كمجموعه
املشاركه يف صياغه  املناقشة التعامل اإلجيايب 3-2

 االفكار
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  املشاركه يف الواجبات العمل مع اجملموعات 
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
الدرجه تكون على  تكليفهم باملشاركه يف اعمال مجاعية التواصل الطاليب فيما بينهم 4-1

عملية التشارك 
 هموالتنسيق فيما بين

  عروض التقدمي تكون مشرتكه التعاون واملشاركه يف جتيهز عروض التقدمي 4-2
   املشاركه يف تصوير املقاالت وتوزيعها على اجملموعه 
 (إن وجدتاملهارات النفسية احلركية ) 2
   ال يوجد 5-1

 
 
 الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبةخالل .15
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 2 شرح موضوع من كل وحدة مع عمل عرض بور بونيت 1
 5 4 وعرضةاحضار حبث عن املوضوع الذي يتم مناقشتة  2
 20 10 مشروع مجاعي 3
 20 6 اختبار نصفي 4
 15 12 عمل ملخص جلميع الطرق واملقارنه بينها  5
 30 15 اختبار هنائي 6

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليميةلالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
ساعات أسبوعيا كما  يتم ختصيص  3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واالرشاد االكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 وسائل للتواصل االكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة 
 

 
 مصادر التعّلم .بب

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .2
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Jack C. Richards ،Theodore S. Rodgers (2014).Approaches and Methods in Language Teaching 
 
Liu, Qing-xue; Shi, Jin-fang(2007). An Analysis of Language Teaching Approaches and Methods--

Effectiveness and Weakness 
 
  Zulueta ,F.(2006).Principles and Methods of Teaching  
 
. 
 

 
 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلميةوالتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2

  
  Brown(

Pedagogy Language to Approach Interactive An Principle: by Teaching 2001). 
Richards, (2006). Communicative language teaching today. Cambridge University 

Press.  
Bos, Candace S.; Vaughn, Sharon,(2002). Strategies for Teaching Students. Fifth Edition 
 
Richards & Rodgers (2001). Approaches and methods in language teaching  
         (2nd Ed.).  
Addison Wesley Byram, M. (1989). Cultural Studies in Foreign Language 

Education.Avon : Multilingual 
  
Matters. Oxford. (1990). Language learning strategies: what every teacher should know. 
USA: Heinle & Heinle Publishers. 
 
  

 
 
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  updatedمجيع املصادر ممكن اخذها بوقتها حىت تكون 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Francisco+M.+Zulueta&search-alias=books&field-author=Francisco+M.+Zulueta&sort=relevancerank
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 I-Share 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). Request 
books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

 Databases 

Looking for journal articles? Find databases by subject, or search for a specific journal by title. 

 ILLiad - Interlibrary Loan 

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

 Research Guides 

              General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians  
 
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات،واألسطوانات املد ة:. أدرج أي 4
 
 تطبيقات جوجل -
 مايكروسوفت أوفيس -
 السبورة الذكية -
 
 

 
 املرافق املطلوبة .تت

ات الدراسية داخل القاعبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 
 قاعات دراسية  هزة تقنيا -
 معامل القسم والكلية -
 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .4

https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/
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 استخدام أجهزة احلاسب االيل اخلاصة الشخصية -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر -
 السبورات الذكية -
 
 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناكحاجة  .2

 توفر شبكة اإلنرتنت
 

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .12
 رضا الطالب وقناعتة بأداء أستاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا مت تعلمه استبانه تقيس مدى -
 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -
 مقابلة عينة من طالب املقرر -
 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -
 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .11

 
 الطالبنتائج  -
 سجالت اإلجناز -
 ملف تقومي املقرر -
 تقومي األقران -
 التقيم الذايت -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -
  استطالع أراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -       
 إجراءات تطوير التدريس: .12

 
 اللغة اإلجنليزية والعمل على توظيفة يف املقررمتابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم  -
 ملف التدريس -
 السمينارات العلمية -
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 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء( -
  وسائل التواصل االجتماعي اإللكرتوين -        
الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسمستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز  .13

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم -
 ورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرىالتبادل بصورة د -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر  -      
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .14

 املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيامراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة باملقرر -
 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي -
طوير الدروس تمعرفة مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات  أخرى ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم و  -

 والتدريب امليداين
 االطالع على االحباث يف  ال التخصص )العربية واالجنبية( -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -
 املقارنه مبقررارت مماثلة يف جامعات أخرى -       
 

 
 

 

 
  

اسم منسق 
الربنامج:د.ختام حممد 

 محدان الغزو
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 منوذج                          

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: طرق البحث العلمي  

 (  3-0206611نفس )رمز املقرر:   

 

 

 

 

  



 

 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 0441-2-01 تاريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 والدبلوم العايل يف القياس والتقومياملاجستري . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

  املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .5
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .6
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .1

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %011 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

 - النسبة: - باملراسلة .د
    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:



 

 
 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلمي

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 العلوم الرتبوية والنفسية. الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
  استخدام قواعد البيانات اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي. -
 خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
مع جل يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد املنهج البحثي املالئم -

 وحتليل البيانات، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1   جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
املدخل إىل  -مستخلص الدراسة باللغة العربية واإلجنليزية -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

لخص م  –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –دراسة مراجع ال -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 2 

 3 1 املنهج التجرييب( –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

حتليل  –ابلة املق –املالحظة  –االستبيان  –طرق وأدوات مجع البيانات يف البحوث الكمية ) االختبارات واملقاييس 
 احملتوى( 

1 3 

 3 1 حوث شبه التجريبية(الب –البحوث االرتباطية –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 3 1 معايري تقوميها( –حتدياهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 

 3 1   حتليل الوثائق(. –املالحظة املتعمقة -طرق وأدوات مجع البيانات يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 
 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية

 3 1 البحث التحليلي( –االثنوجرايف البحث  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 
 3 1 معايري تقوميها( –حتدياهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها



 

 
 

 3 1 املختلطة وتقوميها. املناهج دراسة إجراء خطوات
 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 

 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقاً لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 41 - - - - 41 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ثانياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 0
 .ناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية مل 0-0

احملاضرة باستخدام العروض  -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 0-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 0-3
 والنوعية واملختلطة أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية 0-4
عية والنو  الكميةأن يستعرض طرق وأدوات مجع البيانات يف البحوث  0-2

 واملختلطة.
 أن حيدد معايري وشروط اختيار املنهج البحثي املناسب.  0-3



 

 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 0-7
 املهارات املعرفية 2
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي األمثل لتحليل  2-0

 العصف الذهين  - البيانات على اختالف أنواعها. 
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

لسياق  تصميم مهام األداء وفقا
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن حيدد الكفايات واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهج البحثي  2-2
 األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنوعية واملختلطة  2-3
 ويفسرها. 

  أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 2-4
أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت معقدة  2-2

 توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حللها.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً. 3-0

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات االتصال  –األداء 
مهارات العالقات  –

حتمل  –الشخصية 
املسؤولية، والعمل ضمن 

 فريق(

 القضايا األخالقية املعقدة ويصدر أحكاماً أن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية أن  3-2

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-3

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
مل ضمن الفريق الذي يعأن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به  3-7

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
 ،أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة بأسلوب مناسب 3-1

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
لبها املهمات والعمليات اليت تتطأن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد  4-0

صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص هذه 
 التعلم الذايت  - املشكالت وطرق مجع البيانات وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

إحدى طرائق التعلم القائمة على -
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

على التعلم النشط، املعتمدة 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

أن حيسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء الطرق اليت مت  4-2
 SPSSيدوياً وباستخدام برنامج  دراستها

أن حيلل البيانات البحثية باستخدام الربجميات احلاسوبية املناسبة لكل  4-3
 دراستهامنهج حبثي من املناهج البحثية اليت مت 

أن يُعد تقريرا وافياً عن عمق الظاهرة والنتائج املتحصل عليها كمخرجات  4-4
 للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة 



 

 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن ينجز مشروعاً حبثيا بالتعاون مع جمموعته الستخدام منهج حبثي مالئم  4-2

ملشروع، املعاجلة بيانات يتم تطبيقها فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن 
 ويعرضه يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.

كل من ) األنشطة 
مهارات  –ومهام األداء 
مهارات  –االتصال 

تقنية املعلومات 
 واملهارات العددية (

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبيانات وحتليلها وتقوميها بشكل ناقٍد  4-3
 واستقراء النتائج واالستنتاجات.

حبث و أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي،  4-7
 القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2

2-0 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث املختلفة )الكمية  -
والنوعية واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم 

 تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

النشط، املعتمدة على أو التعلم 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 
 اختريت لتناول املشكلة.

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
التقييم نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %01 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %01 04 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %2 02 اخمتلط ( ومناقشة نتائجه وتفسريه –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  3
 %21 02،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
 %02 1 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %41 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب بالربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه.. -
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1



 

 
 

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2113أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2113زيتون، كمال عبداحلميد ) -
. مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 2117و عواد، فريال حممد )عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أب -

 عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. 
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.2110عليان، رحىب مصطفى ) -
. عمان: دار االعصار البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2104) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، ثائر أمحد، غباري -

 العلمي للنشر والتوزيع.
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2101، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
) ترمجة: عالم ، صالح  ظور موسع يف املنهجية والتصميمالبحث النوعي يف علم النفس :  من(. 2117كامك، بول ، رودس، جيان، يارديل، لوسي ) -

 الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 
The Guilford Press.    
-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 
with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 
-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications. 
-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  
- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2 

International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM) - 

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9


 

 
 

http://journals.sagepub.com/home/mmr  

-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-
 ijqqrm-methods-research 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 
Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:مواد تعليمية . 4

  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البيانات النوعية مثل: -

  Transanaبرنامج للبيانات املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبيانات املكتوبة برنامج  -
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج  -
https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برنامج  -
Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-ww.amazon.com/Qualitativehttps://w 
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 املرافق املطلوبة .و

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/


 

 
 

متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 21 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

  طالب 21يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 21قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .2

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .س

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة باجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 بالقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس – .ص
 .تبادل الزيارات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر باألقسام والكليات باجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزيارات واخلربات واالستشارات بني النظراء تكوين  - .ظ

 )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .تدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة ال - .ع
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. - .غ
توي املقرر تعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حماستخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، وال - .ف

     بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ق

 االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح
 مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج جمتمعات التعلم بالقسم. - .ك
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني بالقسم من ذوي التخصص. - .ل
 لتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى.ا - .م
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ن



 

 
 

طوير والتحديث س بالقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدري - .ه
 ووضع خطط التحسني املستقبلية.

اخلية لعمادة دمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر بالقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة ال - .و
  واجلودة النوعية واألخذ هبا.التطوير 

الدورية  ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال باستمرار وفقًا للمعطيات احلديثة، مع  املراجع - .ي
 لنتائج تقرير املقرر والربنامج.

 SWOTتطوير املقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستبانات اليت يقومون بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن  -
Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAE ألسس التخطيط االسرتاتيجي 

 .الوطينلالعتماد 
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 توصيف مقرر: مناهج وطرق البحث العلمي
 إعداد:

 املالكي        د. ياسر عبدهللا حفين حسنأ.د / ربيع سعيد طه على       د. ذياب عايض عوض 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

    االشراف الرتبوياسم املقرر:   

 2-020260121رمز املقرر:   

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه07/2/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 2-020260121   االشراف الرتبوي: . اسم املقرر الدراسي ورمزه1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .4
 التدريساملاجستري يف املناهج وطرق . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد5 .12
 )إن وجدت(: ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر6 .11
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1 .12

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .ز
    

 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  باملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي
 



 

 
 

 تعليقات:

اإلضافة بكلية الرتبية جبامعة أم القرى  هزة بقاعات دراسية على أعلى مستوى وتسمح باستخدام مجيع االجتاهات احلديثة يف التدريس، 
اس ر لزيارة بعض املواقع التعليمية النموذجية العاملية، واستخدام تطبيقات اجلوال للتعلم اإللكرتوين ومواقع التواصل وزيارات ميدانية ملد

 منوذجية باملنطقة.

 األهداف  .ث
 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

ه اإلشبببراف الرتبوي من حيث مفهومة ووظائفيهدف املقرر إىل تكوين تصبببور علمي لدى طالب الدراسبببات العليا حول 
وكفايات ومهام املشببرف الرتبوي ، وأنواعه وأسبباليبه ، ومهارات ممارسببتها وتطبيقاهتا امليدانية، واسببتشببراف مسببتقبل اإلشببراف 

 الرتبوي.

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:     

 يف اململكة العربية السعودية.يلم مبفهوم اإلشراف الرتبوي وتطوره  -

 أهداف ووظائف اإلشراف الرتبوي.يتعرف  -

 أنواع اإلشراف الرتبوي.يقف على  -

 .يلم أمناط اإلشراف الرتبوي ومعايري اختيار املشرف -

 يتعرف أساليب اإلشراف الرتبوي. -

 يلم مبفهوم التدريب أثناء اخلدمة وعالقته باإلشراف الرتبوي. -

 ية الوطنية احلديثة لإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية.يرصد احملاوالت التطوير   -
 يكتسب املهارات العملية ألنواع وأساليب اإلشراف الرتبوي املختلفة وتطبيقاهتا امليدانية. -
 يقف على الصعوبات اليت تواجه اإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية. -
 اململكة العربية السعودية.يستشرف مستقبل اإلشراف الرتبوي يف  -



 

 
 

 للمقرر:وصف عام 
يتناول هذا املقرر اإلشــــــــراف الرتبوي من حيث مفهومة ووظائفه وكفايات ومهام املشــــــــرف الرتبوي ، وأنواعه وأســــــــاليبه ، 

 ومهارات ممارستها وتطبيقاهتا امليدانية، واستشراف مستقبل اإلشراف.

 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 0 املراجع( أهم -متطلباته -أساليب تقوميه -طرق عرضه -مفرداته -تقدمي املقرر للطالب ) أهدافه
 4 2 ، خصائصه، وظائفهمفهوم اإلشراف الرتبوي نشأته وتطوره، أمهيته، أهدافه

 2 0 معايري اختياره(  -مهاراته وكفاياته -مهامه -املشرف الرتبوي )مقوماته
 3 3 الرتبويأنواع اإلشراف 

 3 3 أساليب اإلشراف الرتبوي
 2 0 التخطيط الرتبوي

 2 0 التقومي يف اإلشراف الرتبوي
 2 0 العالقات اإلنسانية واإلشراف الرتبوي

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

خيضع احملتوى ملتابعة أحدث التطورات يف اإلشراف الرتبوي من خالل استخدام مصادر املعلومات املتجددة  -
 واإلفادة من قواعد املعلومات املتاحة. 

 استخدام التقنية بكل أنواعها يف احلصول على املعلومات املتعلقة باملقرر. -
ل اف الرتبوي يف دول خمتارة لالطالع على كالتواصـــــــــل اإللكرتوين واملباشـــــــــر مع اهليئات املختصـــــــــة باإلشـــــــــر  -

 التغريات احلديثة املتعلقة بأساليب اإلشراف الرتبوي.
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 ادميية.يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكاالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا  -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
عنكبوتية يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية االســـــتعانة بالشـــــبكة ال -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة.



 

 
 

 2 0 التدريب أثناء اخلدمة وعالقته باإلشراف الرتبوي
 2 0 استشراف مستقبل اإلشراف الرتبوي

 2 0 اختبار هنائي
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 2  - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .4
 إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررساعتان 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .2
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
جيات تدريسها لتشكل معاً خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتي : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 املعرفة 0
 التكليفات البحثية حلقة نقاش  -احملاضرة اإلملام مبفهوم اإلشراف الرتبوي ونشأته وتطوره وأسسه وخصائصه 1-1

1-2 
 معرفة أنواع اإلشراف الرتبوي 

 -حلقة نقاش  -احملاضرة
 التعلم التعاوين

 االلكرتونيةاألنشطة 

 -حلقة نقاش  -احملاضرة معرفة أساليب اإلشراف الرتبوي 1-3
 حل املشكالت

 التكليفات البحثية

 املهارات املعرفية 2



 

 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م

اإلملام بالفرق بني التفتيش والتوجيه واالشراف، واحلكم على أساليب  2-1
 االشراف اليت تستخدم يف مؤسسات التعليم حاليا

العصف -مناقشة -سيمنار
 الذهين

 تقارير

األسئلة  -تقارير املوسعة احلوار واملناقشة تقبل اختالف وجهات نظر بعضهم البعض عند العرض 2-2
 الشفهية

القدرة على استشراف مستقبل اإلشراف الرتبوي يف املعطيات التقنية  2-3
 احلديثة.

اخلرائط  -مناقشة -حبث
 الذهنية

 األنشطة االلكرتونية

 وعروض تقدميية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات  3-1
 تعاونية

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين

 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5

 التكليفات 
تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة.  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-1
شة املناق -التعلم التعاوين البحث، وحلقات النقاش. 3-4

 والتحليل
 األسئلة الشفهية

-التعاونية املشروعات  زيارة مراكز البحوث الكرتونيا للحصول على  املعرفة . 3-2
 احلوار واملناقشة

تقارير حمددة مبؤشرات 
قوائم تقومي  -دقيقة

 ذايت للمجموعات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية.  أن يكون قادرا على التواصل بشكل فعال مع زمالئه. 4-1

 ومؤشرات تقنية. 
أن يوظف التقنية واملعلومات واالتصال اثناء عمليات  4-2

 التعلم األكادميية. 
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية.

 ومؤشرات كمية. 



 

 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   استعراض ومناقشة بعض املواقف اثناء الزيارة امليدانية. 5-1

 مؤشرات حمددة. 
 معايري ومؤشرات حمددة.  مشروعات تعاونية.  إعداد حبث إجرائي عن الزيارة امليدانية.   5-2

 
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

1 
كتابة تقرير عن مفهوم اإلشراف الرتبوي ونشأته وتطوره وأ يته وأهدافه 

 وخصائصه

 %12 الثاين

 %15 السابع  -السادس -اخلامس كتابة تقرير عن أنواع اإلشراف الرتبوي 2

احلادي  -العاشر –التاسع  عرض ألحد أساليب اإلشراف الرتبوي 3
 عشر 

15% 

 %12 األسبوع اخلامس عشر.  كتبة تقرير عن مستقبل اإلشراف الرتبوي 4

  %52 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي.  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 
 مصادر التعّلم .ي

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة0

 ، الرياض: مكتبة الرشد.1(. حنو إشراف تربوي أفضل. ط1421املغيدي، احلسن حممد. ) -
 ، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1(. اسرتاتيجيات حديثة يف اإلشراف الرتبوي. ط2221عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة. ) -
 ، عمنان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.3(. اإلشراف الرتبوي: مفاهيمه، أهدافه، أسسه، أساليبه. ط2212الطعاين، حسن. ) -
 (. اإلشراف الرتبوي األسس واملمارسات. الرياض: مكتبة الرشد.1433العبد الكرمي، راشد. ) -



 

 
 

 (. القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي. اإلسكندرية، مصر: الدار العاملية للنشر والتوزيع.1431القرش، مجال. ) -
 ، الرياض: مكتبة الرشد.3(. اإلشراف الرتبوي: املفهوم، الوظائف، املستقبل. ط1431عطية، عماد. ) -
 (. كفايات اإلشراف الرتبوي. الرياض: الدار العربية للطباعة والنشر.1431بيد، سعيد. )بال -
 (. عمَّان، األردن: دار زهران للنشر والتوزيع.1434عليان، سلمان  وأبو الريش، عالية  وسنداوي، خالد  وزيدان، رائد. ) -
 اتية. الرياض: مكتبة الرشد.(. القيادة واإلشراف الرتبوي يف عصر املعلوم1424الرديين، فاطمة. ) -
 (. أساليب البحث العلمي: مفاهيمه، أدواته، طرقه اإلحصائية. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2221عطوي، جودت. ) -
 ، عمنان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.3(. تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي. ط2211عايش، أمحد. ) -
 (. التوجيه واإلشراف الرتبوي يف دول اخلليج العربية. الرياض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.1411احلبيب، فهد. ) -
 (. اإلشراف والتنظيم الرتبوي. إربد، األردن: دار صفا للنشر والتوزيع.2225صليوو، سهى. ) -
: تطبيقات على مؤسسات الرتبية اخلاصة باململكة (. أجبديات اإلدارة واإلشراف الرتبوي1433مرزا، هند  ومرزا، هنية  واجلماعي، رمي. ) -

 ، الرياض: دار الزهراء.2العربية السعودية. ط
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(. -
 اجلامعات السعودية.اجملالت الرتبوية املتخصصة الصادرة من  -
 اجملالت الرتبوية املتخصصة الصادرة من اجلامعات العربية والعاملية. -          

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 



 

 
 

- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .أأ
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 هزة تقنياً قاعات دراسية جم -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -



 

 
 

 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .بب
 الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا  -
 الطلب من الطالب رأيهم باستمرار إذا كانت لديهم أي مالحظات يتم مناقشها معهم واألخذ باملناسب منها.  -
 يستفيت الطالب عن حمتوى املقرر ومؤشرات األداء املطلوبة منهم.   -
 ومصادره وطرق تقوميه.يستفيت الطالب حول تدريس املقرر  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 النظراء.دعم  -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
 تطوير التدريس: إجراءات -
 متابعة ما يستجد من أحباث يف اإلشراف الرتبوي  والعمل على توظيفها يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. ورش عمل ودورات -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ثث
لتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من تدريس مستقلني، وا

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -



 

 
 

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
 راجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للم .جج

 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة،  تعرف مدى -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 أخرى.املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات  -

  اسم منسق الربنامج:

 د/ سيد شعبان

 

 ه07/2/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 بناء وتطوير املناهجاسم املقرر:   

 2-020260122رمز املقرر:   

 
 



 

 
 

 توصيف مقرر دراسي موذج

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 2-020260122. اسم املقرر الدراسي ورمزه: بناء وتطوير املناهج      1
 2الساعات املعتمدة: . عدد 2 .13
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق التدريس3 .14

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .15
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .16
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1 .11

 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة 4

 %42 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

   

 %12 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

 %12 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

  النسبة:  باملراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
 



 

 
 

 تعليقات:

 

 
 
 
 

 ب. األهداف
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -0

 الدراسة التحليلية لعمليات بناء املنهج وفق أبرز النماذج العلمية مع عرض ومناقشة أهم التجارب العلمية املعاصرة يف تطوير املناهج .

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:    
 املفاهيم األساسية العامة حول تطوير املنهج  .التعريف باملنهج وعناصره وأسسه و  -
 إدراك العالقة بني املنهج ونظريات التعلم. -
 معرفة مناذج بناء املنهج. -
 التعرف على دواعي وأسس تطوير املنهج.. -
 حتديد إجراءات البناء والتطوير للمنهج. -
 مناقشة بعض التجارب العاملية يف  ال تطوير املناهج. -

 
اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
 علق باملقرر.تتفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما ي -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االسببببببتعانة بالشبببببببكة العنكبوتية يف التواصببببببل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسببببببتفادة من مصببببببادر  -

 .املعلومات يف البحوث املتخصصة يف  ال التعليم االلكرتوين
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 
 



 

 
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

تطوير املناهج  العلمية مع عرض ومناقشة أهم التجارب العلمية املعاصرة يفيعىن املقرر بدراسة خطوات بناء املنهج  وتطويره دراسة حتليلية وفق أبرز النماذج 
. 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  . العالمات املرجعية احملددة حملتويات  املقرر 
  . العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة 

1 2 

 .  مفاهيم موجزة حول املنهج الدراسي مفهومه وطبيعته 
   .) .. مفاهيم أساسية عامة حول تطوير املنهج  ) التطوير ، التحسني ، التغيري، البناء 
 .مفاهيم أساسية حول طبيعة املناهج يف اململكة العربية السعودية ومتطلباهتا 
  اإلطار املرجعي لتطوير املناهج يف ضوء األدبيات العلمية يف املناهج املعاصرة ، والتجارب

 العلمية، وأهداف النظام التعليمي باململكة العربية السعودية.

2 4 

  ذ على املآخ –خطوات تطوير املنهج  –أسس تطوير املنهج  –دواعي تطوير املنهج
 األساليب التقليدية يف تطوير املنهج .  

2 4 

  دراسة وحتليل مناذج بناء املنهج الشهرية وتأثريها على املناهج املعاصرة : منوذج رالف
منوذج  –منوذج جونسون  –منوذج زايس  –منوذج ويلر  –منوذج هيلدا تابا  –تايلور 
 منوذج سايلور والكسندر. –ويفر 

2 4 

  : باط اسرتاتيجية التحليل واالستن -االسرتاتيجيات احلديثة يف تطوير املناهج– 
 –اسرتاتيجية البحث العلمي والتجريب الرتبوي  –اسرتاتيجية املقارنات املرجعية 

 استشراف املستقبل واألخذ باالجتاهات احلديثة.

2 4 

 مليات ع –كيفية بنائها   –ملناهج القائمة على التكنولوجيا احلديثة : مفهومها ا
 اسرتاتيجيات دمج تقنيات التعليم مبواقف التعلم . –تطويرها 

2 4 

 .  2 1 جتربة وزارة التعليم السعودية يف تطوير املناهج 
  ات املتحدة الوالي –جزر كامين  –اسكتلندا  –جتارب دولية يف تطوير املنهج : اليابان

 األمريكية .. 
1 2 

  : ناهج امل –املناهج القائمة على األهداف  -االجتاهات العلمية يف تطوير املناهج
 املناهج القائمة على املعايري   .  –القائمة على الكفايات 

1 2 

   . 2 1 مشروعات الطالب ومناقشتها 
 



 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  - - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 32  - - - 32 الساعات املعتمدة

 

 يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت  -عدد ساعات الدراسة  .13
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
ها لتشكل معاً مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريس: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو ثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
حلقات النقاش  –احملاضرات  معرفة اخللفية العلمية يف بناء وتطوير  املناهج.  1-1

 –التغذية الراجعة املستمرة  –
 املناقشة ....

 األسئلة الشفهية

حلقات النقاش  –احملاضرات  معرفة مناذج بناء املناهج واالسرتاتيجيات تطويرها .  1-2
 –التغذية الراجعة املستمرة  –

 املناقشة ....

أسئلة نوعية مركزة لكل 
 طالب. 

حلقات النقاش  –احملاضرات  معرفة التجارب احمللية والدولية يف تطوير املنهج .  1-3
 –التغذية الراجعة املستمرة  –

 املناقشة ....

أسئلة نوعية مركزة لكل 
 طالب. 

 املهارات املعرفية 2

 –البحث  –االستقصاء  فهم عمليات بناء املنهج وتطويرها.  2-1
 العصف الذهين .  –املناقشة 

كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 

 –البحث  –االستقصاء  فهم النماذج العلمية والتجارب الدولية حول بناء املنهج وتطويره .  2-2
 العصف الذهين .  –املناقشة 

كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 



 

 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

املقارنة بني النماذج وفق  السيمنار -ورشة العمل  بناء املهارات العلمية لدى الطالب حنو تطوير املناهج باستخدام النماذج .  2-3
 مؤشرات حمددة. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

املناقشة والتحليل للقيم  غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب.  3-1
 املنهجية 

 األسئلة الشفهية . 

تقارير حمددة مبؤشرات  املشروعات التعاونية .  ممارسة الدور التخصصي من خالل األعمال التعاونية بني الطالب.  3-2
 دقيقة. 

املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3
 واحلوار 

 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال اجلماعية 
 والفردية 

قضيا ومشكالت واقعية  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
ومالحظة تفاعل الطالب 

 معها 
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-1

    
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية .  حتليل املناهج الرقمية وعالقتها بإعداد املنهج .  4-1

 ومؤشرات تقنية . 
تقرير حمدد بأوصاف  أنشطة حتليلية . حتليل البنية الكمية لبينية املنهج من مصادر وعناصر وعمليات ومعايري .  4-2

 ومؤشرات كمية . 
 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-3
 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال بأنواعه املختلفة  4-4
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 2
مؤشرات حمددة يف ضوء  الورشة التعليمية .  الدراسة التحليلية ألبرز النماذج يف تطوير املنهج .  5-1

 بنية املنهج 
مؤشرات حمددة يف ضوء  مشروعات فردية وتعاونية  اكتساب عدد من املهارات النوعية والتخصصية يف تطوير املنهج  5-2

 بينية املنهج 
 

  الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .15



 

 
 

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %12 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 
  %12 أسبوعي  تقرير نوعي فردي حمدد لكل طالب وفق مؤشرات دقيقة .  
 %12 أسبوعي  تقرير نوعي تعاوين وفق مؤشرات حمددة .  
 %12 األسبوع السادس مشروع حتليل مناذج بناء املنهج .  
  %22 األسبوع الرابع عشر.  مشروع تطوير املنهج حبسب ختصص الطالب .  
 %42 السادس عشر اختبار هنائي 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل 3األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  االستشارات واإلرشاد

 للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .بب
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة0

 ( : تطوير املنهج دليل للمارسة، عمان : دار الفكر . 2215. جون ويلز وجوزيف بوندي، ترمجة  دي مشاعلة )1

 ( : املناهج وتوجهاهتا املستقبلية . القاهرة : دار الكتاب احلديث . 2215. الرباط ، هبرية شفيق إبراهيم ) 2

 . عمنان : دار الفكر . 2216شاعلة (  : " حتليل املناهج " ترمجة  دي م2224. جورج بوسنر)3

 ( : تصميم املنهج الدراسي ، دار املسرية. 2214. وائل عبدهللا حممد ورمي أمحد عبدالعظيم )6

 ( : تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها ، األردن : دار الشروق . 2211. سعادة ، جودت وإبراهيم ، عبدهللا حممد ) 1

( : املنهج املدرسي واستشراف املستقبل ، القاهرة : دار الكتاب 2216والسعدين ، عبدالرمحن حممد وعودة ، ثناء ماجيي السيد ) . عبداملل  ، طه عبدالرمحن 4
 احلديث . 

 ( : التعليم املعتمد على املعايري ، مكنب الرتبية العريب لدول اخلليج .2216. عبدهللا بن صاحل السعدوي وصاحل علي الشمراين )2

 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. 2 
 .)اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي 
 .)اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت 
 .لة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس  



 

 
 

 التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -



 

 
 

 السبورة الذكية. -
 أدوات وبر يات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 
 

 املرافق املطلوبة .تت
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 قاعات دراسية  هزة تقنياً  -
 .معامل الكلية والقسم -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .4
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مهم حلصر النتائج الكمية يف أنشطة حتليل املنهج . SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي  -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .1

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .حح

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .خخ
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 عينة من طالب املقرر.مقابلة  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .دد
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 النظراء.دعم  -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -



 

 
 

 تطوير التدريس: إجراءات .ذذ
 متابعة ما يستجد يف  ال حبوث بناء وتطوير املناهج والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .رر
ني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقل
 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .زز
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 العلمية املرتبطة باملقرر.حتديث املصادر واملراجع  -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير  -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/   اسم منسق الربنامج:

 هـ0/0/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (0االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة االجنليزية )اسم املقرر:   

 3-020260433رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف باملقرر  .ح
 3-020260433 (1االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة االجنليزية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .14

 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثاين4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .22
 الزاهر ، وغريها( –فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية  . فرع أو1 .21

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .ف
    

 %12 النسبة: 12 مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم  .ص
    

  النسبة:  باملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
 



 

 
 

 تعليقات:

 

 األهداف .خ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

كما يهدف هذا . شببكل نقديكلغة أجنبية بيهدف هذا املقرر اىل تعريف طلبة الدراسببات العليا باملوضببوعات احلديثة واملسببتجدات املتعلقة بتدريس اللغة اإلجنليزية  
 . الجتاهات مبا يتوافق مع الواقعااملقرر إىل مساعدة املتعلمني على تقييم االجتاهات احلالية يف سياق طبيعة تعليم اللغة االجنليزية باململكة باإلضافة إىل تكييف هذه 

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:    
 تدريس اللغة اإلجنليزيةمعرفة التوجهات التدريسية والبحثية احلديثة يف  ال  -
 . يف اململكة تدريس اللغة اإلجنليزيةبناء رؤية مستقبلية الجتاهات  -
 تدريس اللغة اإلجنليزية جلوانب التطبيقية لبحوثتنمية مهارات البحث العلمي والنقدي يف ا -
 يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.تدريس اللغة اإلجنليزية حتليل ونقد دراسات علميه يف  ال  -

 
اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 ملواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من ا -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 ة االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوي -
االســـــتعانة بالشـــــبكة العنكبوتية يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 تدريس اللغة اإلجنليزيةلالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال 
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:
 .لبحوثا باالجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنليزية، وإدخال النظريات احلديثة يف  ال اكتسبببببببببببببباب اللغات األجنبية وتطبيقاهتا من خالل نتائجيعىن املقرر 

 .بناء مناهجهاو  كما يقدم دراسة حتليلية للعوامل املؤثرة يف تدريس اللغة اإلجنليزية يف ضوء االجتاهات والنظريات احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنليزية



 

 
 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

in the field of foreign languages acquisition,  Modern theories 
   النظريات احلديثة يف  ال اكتساب اللغات األجنبية

2 6 

Applications of the modern theories research  in the field of 
foreign languages teaching,  

  .اللغات األجنبيةتطبيقات أحباث النظريات احلديثة يف  ال تدريس 

3 2 

Analytical study of the factors affecting teaching English in  the 
light of modern trends and theories in English language 
teaching, 
 دراسة حتليلية للعوامل املؤثرة يف تدريس اللغة اإلجنليزية يف ضوء االجتاهات والنظريات احلديثة يف

 .اللغة اإلجنليزيةتدريس 

3 2 

Studying modern approaches in teaching and constructing 
curriculum such as the aural/ oral  English language   the

integrative approaches. and  
 /دراسة األساليب احلديثة يف تدريس وبناء مناهج اللغة اإلجنليزية مثل األساليب السمعية 

 الشفهية والتكميلية

2 6 

The current  problems of teaching English as a foreign or second 
language. 
 املشاكل احلديثة لتدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية أو لغة ثانية

2 6 

Approaches to language learning and teaching: Towards  
acquiring communicative competence through the four skills. 

 .حنو اكتساب الكفاءة التواصلية من خالل املهارات األربع: مقاربات تعلم اللغة وتدريسها
2 6 

Roles of teachers and learners in the modern time. 
 .أدوار املعلمني واملتعلمني يف العصر احلديث

2 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .11
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 44  14 - - 34 ساعات التدريس الفعلية
 44  14 - - 34 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .14
 ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررثالث 



 

 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .12
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
ات تدريسها لتشكل معاً تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجي : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أنثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 0
 التكليفات البحثية احملاضرة القدرة على حتديد النظريات يف اكتساب اللغة اإلجنليزية كلغة اجنبية  1-1
 م أسئلة شفهية للتقيي مناقشة وحوار  القدرة على التعرف على النهج احلديث يف تدريس وبناء منهج اللغة اإلجنليزية 1-2
 مناقشة شفهية  حل املشكالت .القدرة على حتديد مشاكل تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية 1-3
 مناقشة  التعلم التعاوين  .القدرة على التعرف على أدوار املعلمني واملتعلمني يف العصر احلديث 1-4
 مناقشة واسئلة شفهية  التعلم التعاوين  االتصايل يف املهارات االربعالقدرة على حتديد هنج التعليم  1-5

 املهارات املعرفية 2

قدرة الطالب على حتليل ودراسة العوامل اليت تؤثر على تدريس اللغة اإلجنليزية يف  2-1
 ضوء االجتاهات احلديثة

 املناقشة التحليل واملناقشة

غة احلديثة يف البحث عن اللغة اإلجنليزية كلقدرة الطالب على تطبيق النظريات  2-2
  أجنبية

 التكاليف البحثية التكاليف البحثية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 الشفهيةاألسئلة  التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-1



 

 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-1
 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال بأنواعه املختلفة  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
5-1    
5-2    

 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .22
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %12 الفصلخالل  املشاركة واملناقشة واملداخالت 
 %12 الرابع اعداد تقارير عن االجتاهات يف تدريس اللغة االجنليزية 

1 
عرض لبحوث ودارسات تناولت االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنليزية 

 وحتليلها.

 %12 الثامن

 %15 الثاين عشر مشروع مجاعي يف أحد االجتاهات احلديثة 2

3 
تقرير )فردي( حول إمكانية توظيف االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنليزية 

 يف العملية التعليمية 
 %15 خالل الفصل

 %42 السادس عشر اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية 

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .ثث
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة .1
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 وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير2 

 االطالع على املصادر احلديثة وحتديث املصادر واملراجع العلمية السابقة املرتبطة باملقرر 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمات الرتبوية    )مركز املصادر واملعلو  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 



 

 
 

- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .جج
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .01

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .00
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -



 

 
 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .02
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .سس
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .شش

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .صص
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .ضض
 يف املقرر.متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه  -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .طط
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  .ظظ



 

 
 

 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
ر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقر  -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

       اسم منسق الربنامج:

 ه0/0/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 (  3-0206621)نفس رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 0441-2-1 تاريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .د
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 ومياملاجستري  ) متطلب كلية ( والدبلوم العايل يف القياس والتق. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .25
 املستوى الثاين: ي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراس4 .26
  مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .21
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .24
  ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .22

 )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع 4

 %011 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ت
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
    

 - النسبة: - باملراسلة .خ
    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ذ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ذ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة باإلحصاء التطبيقي

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  اث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحب

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 راسات والبحوث املتعلقة باإلحصاء التطبيقي.استخدام قواعد البيانات اإللكرتونية لالطالع على الكتب والد -
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
ة ومجع وتبويب البيانات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، ومقاييس النزعيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء،  -

والداللة  ،املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء االستداليل، والفروض اإلحصائية واختبارها
 . واختبار "ت " وفرضيات استخدامهاإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 مقدمة يف علم اإلحصاء 
 3 1 مجع وتبويب البيانات اإلحصائية

املتوسط املرجح  –التوافقي املتوسط  –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط 
 "املوزون"(

1 3 

 6 2 املئينات(  –االعشاريات  –االرباعيات  –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 6 2 االرتبط املتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجة املعيارية ) الزائية 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل



 

421 
 

 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  
 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي

 3 1 اختبار "ت " وفرضيات استخدامه
 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة

 3 1 اختبار" ت " لعينتني مستقلتني
 3 1 اختبار " ت " لعينتني مرتبطتني

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 41 - - - - 41 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  -عدد ساعات الدراسة  .23

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
تشكل معاً لة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapللمقرر  خريطة املنهج

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
  القدرة على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 0
باستخدام العروض احملاضرة  - أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 0-0

 التقدمية.
 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 االختبار اإلحصائي أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة 0-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 0-3
 أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 0-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
قاعدة أداء وصفية  -  أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 0-2

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب.  0-3
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  0-7

 املناسب لتحليل البيانات.
 املهارات املعرفية 2
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل  2-0

 العصف الذهين  - اختالف أنواعها. .لتحليل البيانات على 
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن حيدد الكفايات واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
  أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 2-4
ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت معقدة أن  2-2

 توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حللها.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً. 3-0

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األستاذ األقران وتقوم 
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي كل

من )األنشطة ومهام 
مهارات االتصال  –األداء 
مهارات العالقات  –

حتمل  –الشخصية 
املسؤولية، والعمل ضمن 

 فريق(

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية املعقدة ويصدر أحكامًا  3-2
 عادلة وصحيحة.

 يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملددأن  3-3
أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
صفية و أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء  3-2

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-3

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-7

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
 ،يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة بأسلوب مناسبأن  3-1

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعاجل بيانات مولدة لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية  4-0

 اليت مت دراستها يدوياً 
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.

أن حيلل بيانات مولدة باستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها 

أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  4-3
 اليت مت حساهبا يدوياً احلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها ب
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
مشروعاً حبثيا بالتعاون مع جمموعته لتحليل بيانات مقياس أن ينجز  4-4

 )استبانة( يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، ويعرضه يف
 احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.

التقومي الذايت، وتقومي  -
وتقوم األستاذ األقران 

 باستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)   لتقومي
كل من ) األنشطة 

مهارات  –ومهام األداء 
مهارات  –االتصال 

تقنية املعلومات 
 واملهارات العددية (

اقٍد نأن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبيانات وحتليلها وتقوميها بشكل  4-2
 واستقراء النتائج واالستنتاجات.

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-3
 القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2

2-0 
 

ألساليب اأن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من 
 اإلحصائية اليت مت دراستها

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
فهي، خطابة، تقدمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %01 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %01 04 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %2 02 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %21 02،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %02 1 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %41 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب بالربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه.. -
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 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.(. مبادئ اإلحصاء2224) .ععبد السميطيبة، أمحد  -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج (. 2222) .أبو عالم، رجاء حممود -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية (. 2222) .مراد، صالح أمحد -
األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بيانات البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: البارامرتية   (. 2212) .عالم، صالح الدين حممود -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالبارامرتية
(. األردن: 4)ط اإلحصاء الرتبوي تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(. 2212) .غرابية، عايش موسىاملنيزل، عبدهللا فالح ،  -

 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
دار اجلامعة . اإلسكندرية:  SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج (. 2214) .منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن -

 .اجلديدة
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for research in psychology: A modern approach using estimation. 
London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P. (2007). Understanding and using statistics in psychology: A practical 
introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in psychology using R and SPSS. 
German:  John Wiley & Sons. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
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-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading
all/resources/statistics-for-agenda/education 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

61https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=34766- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 
Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:. 4

  والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .خخ

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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لقاعات الدراسية ل ابنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخ
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 21 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

  طالب 21يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 21قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .14

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .15

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .عع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غغ

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة باجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .فف
 .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب  – .قق
 .تبادل الزيارات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر باألقسام والكليات باجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  - .كك
 إجراءات تطوير التدريس: .لل
تشارات بني النظراء اخلربات واالستكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزيارات و  - .مم

 )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .نن
 ريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التد - .هه
ي املقرر و استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .وو

     لمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث الع
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .يي

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 جناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج جمتمعات التعلم بالقسم.مراجعة معايري حقائب اإل - .أأأ
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني بالقسم من ذوي التخصص. - .ببب
 جبامعات أخرى.التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر  - .تتت
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ثثث



 

422 
 

ر والتحديث يتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ججج
 ستقبلية.ووضع خطط التحسني امل

اخلية لعمادة دمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر بالقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة ال - .ححح
  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

عة الدورية جدة يف اجملال باستمرار وفقًا للمعطيات احلديثة، مع  املراجحتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املست - .خخخ
 لنتائج تقرير املقرر والربنامج.

 SWOTتطوير املقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستبانات اليت يقومون بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن  -
Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAE ألسس التخطيط االسرتاتيجي 

 .لالعتماد الوطين
 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي       

 إعداد:
 أ.د / ربيع سعيد طه على          د. ذياب عايض عوض املالكي        د. ياسر عبدهللا حفين حسن
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تقومي الربامج التعليميةاسم املقرر:   

 2-020260131رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ر
 2-020260131  التعليميةتقومي الربامج . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .32
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري3 .31

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الدراسي: املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .32
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .33
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1 .34

 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط 4

 %42 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 

   

 %12 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ط
    

 %12 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظ
    

  النسبة:  باملراسلة .أأ
    

  النسبة:  أخرى تذكر .بب
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 تعليقات:

 

 

 

 
 ب. األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

لعايل والعام، ايهدف هذا املقرر إىل إكساب طلبة الدراسات العليا املعرفة باملوضوعات احلديثة املتعلقة مبفهوم التقومي والتقييم يف مؤسسات التعليم 
 وأهداف التقومي وكيفية تقومي الربامج التعليمية من خالل مناذج التقومي ومعايريه.

 
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:    

 مناقشة التوجهات البحثية احلديثة يف  ال تقومي الربامج التعليمية.   -
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة أحباث تقومي الربامج.  -
 حد النماذج احلديثة. القدرة على تقومي برنامج تعليمي يف ضوء أ -
 حتليل ونقد دراسات علميه يف  ال تقومي الربامج يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية. -

 
اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من  -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصبباالت للتواصببل ابني أسببتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشببه كل ما يتعلق  -

 باملقرر.
 ية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبو  -
االسبببببببببببببببتعانة بالشببببببببببببببببكة العنكبوتية يف التواصبببببببببببببببل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف  ال التعليم االلكرتوين.
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

لتعليم العايل ا يعىن هذا املقرر باملوضببببببوعات احلديثة املتعلقة بتقييم وتقومي الربامج يف مؤسببببببسببببببات التعليم العايل والعام. التقومي والتقييم يف مؤسببببببسببببببات
 والعام، وأهداف التقومي وكيفية تقومي الربامج التعليمية من خالل مناذج التقومي ومعايريه.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 
 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -
 العالمات املرجعبة احملددة حملتويات  املقرر .  -
 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة . -

1 2 

مصطلحات أساسية يف التقومي والربامج الرتبوية، والتطور التارخيي للتقومي الرتبوي وتقومي الربامج 
وأوجه الشبه واالختالف بني البحث العلمي والتقومي الرتبوي، مسات وخصائص التقومي الرتبوية، 
 اجليد.

1 2 

 4 2  االت التقومي ومعايريه وأدواته
 2 1 خصائصه وخطوات بناءه.-ماهية الربنامج التعليمي: مفهومه 
 4 2 مداخل تقومي الربامج التعليمية.
 4 2 مناذج تقومي الربامج التعليمية.

 4 2 أساليب ووسائل ومعايري تقومي الربنامج التعليمي.
 2 1 جتارب عاملية وعربية يف تقومي الربامج التعليمية
 2 1 تطوير الربامج التعليمية يف ضوء نتائج تقوميها

 2 1 تقومي برنامج تعليمي يف ضوء أحد النماذج احلديثة
 2 1 واقع تقومي الربامج التعليمية يف اململكة العربية السعودية )استشراق املستقبل( 

 2 1 االختبار النهائي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .21
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  - - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 32  - - - 32 الساعات املعتمدة
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 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .24
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .22
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات ثانياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 تعلم يف كل  ال من  االت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
معرفة مصطلحات أساسية يف التقومي والربامج الرتبوية، والتطور التارخيي  1-1

 للتقومي الرتبوي وتقومي الربامج الرتبوية، وأوجه الشبه واالختالف بني البحث
 .العلمي والتقومي الرتبوي، مسات وخصائص التقومي اجليد

 املناقشة واحلوار -

 التعلم تعاوين -

 العصف ذهين -

التعلم القائم على  -
 املشكالت 

 

أسئلة نوعية مركزة لكل 
 طالب. 

 حلقات النقاش  - التقومي ومعايريه وأدواتهمعرفة  االت  1-2

 التعلم ذايت  -

 التعلم اإللكرتوين - 

أسئلة نوعية مركزة لكل 
 طالب. 

حلقات النقاش  –احملاضرات  .خصائصه وخطوات بنائه-معرفة ماهية الربنامج التعليمي: مفهومه  1-3
 –التغذية الراجعة املستمرة  –

 املناقشة ....

أسئلة نوعية مركزة لكل 
 طالب. 

 املالحظة التعلم التعاوين .معرفة مداخل تقومي الربامج التعليمية 

 التغذية الراجعة املستمرة  .معرفة مناذج تقومي الربامج التعليمية 
 التعلم التعاوين

 التكليفات البحثية
 تقومي األقران

التعلم  -حلقات النقاش .التعليميمعرفة أساليب ووسائل ومعايري تقومي الربنامج  
 التعاوين

 املالحظة

 املهارات املعرفية )اإلدراكية( 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 –البحث  –االستقصاء  املقارنة بني البحث العلمي والتقومي واستخالص أوجه الشبه واالختالف 2-1
 العصف الذهين .  –املناقشة 

تقومي التقارير اجلماعية 
 والفردية

الوقوف على واقع تقومي الربامج التعليمية يف البالد العربية واستخالص  مل   2-2
 التطورات.

 –البحث  –االستقصاء 
 العصف الذهين .  –املناقشة 

كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 

ق النماذج وفاملقارنة بني  السيمنار -ورشة العمل  مهارة إعداد التقارير العلمية وامللخصات..  2-3
 مؤشرات حمددة. 

 –البحث  –االستقصاء  إعداد خطة مقرتحة لتقومي برنامج تعليمي 2-4
 –العصف الذهين  –املناقشة 

 التكليفات البحثية

 ة تقومي التكليفات البحثي

 كتابة تقرير احملاضرة عرض لتجارب عاملية وعربية يف تقومي الربامج التعليمية 

 تقومي األقران التعلم القائم على املشكالت  التعليمية يف ضوء نتائج تقوميهاتطوير الربامج  
تقومي التقارير الفردية 

 واجلماعية
  التعلم التعاوين تقومي برنامج تعليمي يف ضوء أحد النماذج احلديثة 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

املناقشة والتحليل للقيم  ختطيط وتنفيذ العمل املشرتك.مهارة االتصال الفعال مع اآلخرين يف  3-1
 املنهجية 

 األسئلة الشفهية . 

تقارير حمددة مبؤشرات  املشروعات التعاونية .  مهارة التعلم الذايت يف البحث عن مفردات املقرر. 3-2
 دقيقة. 

املناقشة والتحليل للقيم  مهارة احلوار واالستماع اجليد  3-3
 املنهجية 

 األسئلة الشفهية . 

تكوين فرق عمل إلجناز  املهارات األكادميية واالستقالل الفكري 3-4
 التكليفات 

تقومي االعمال اجلماعية 
 والفردية 

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقارير العلمية الالقدرة على توظيف التقنية يف الوصول للمعلومة وأثناء عرض  4-3

 الكرت ونياً.
تقومي األعمال الفردية  التدريب العملي

 وفق مؤشرات حمددة
 املالحظة احلوار واملناقشة توظيف مهارات احلوار والتواصل الفعال  4-4

 املالحظة التعلم التعاوين املهارات التعاونية بني الطالب والعمل بروح الفريق واحرتام وجهات النظر. 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
 املالحظة املقننة التدريب العملي مهارة استخدام املكتبة املركزية وقواعد املعلومات والبحث العلمي 5-1
5-2    
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  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .32
، خطابة، تقدمي شفهيمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %12 خالل الفصل النقاش العلمي داخل القاعة الدراسية  
  %12 أسبوعي حول أحد مفردات املقرر ومناقشتها  إعداد التقارير 
 %15 أسبوعي  إعداد عرض مرئي وتقدميه 1

3 
حبثية علمية لتقومي برنامج تعليمي يف ضوء أحد النماذج احلديثة )حسب إعداد دراسة 

 التخصص(
 %25 األسبوع السادس

  %42 األسبوع الرابع عشر.  اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل 3لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية 
 للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .دد
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 . الكويت: املركز العريب للبحوث الرتبوية الوطن العريبتقومي الربامج الرتبوية يف  . (1241الصانع، حممد عبد هللا وآخرون ) -

 . عمان: دار املسرية.القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس(. 1421ملحم، سامي حممد ) -

 . األردن: دار األمل للنشر والتوزيع تطويرها باستخدام النماذج-تقوميها-تنفيذها-بنائها -املناهج (. 2222الشبلي، إبراهيم مهدي ) -

 . الرياض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. إطار مرجعي للتقومي الرتبوي(. 2221الدوسري، إبراهيم مبارك ) -

 .. القاهرة: دار الفكر العريبالتقومي الرتبوي املؤسسي أسسه ومنجيته وتطبيقاته يف تقومي املدارس(. 2223عالم، صالح الدين ) -

 .اسرتاتيجيات املناهج وتطورها يف البالد العربية  . (1242طاهر ) إبراهيم ، عبد الرمحن حسن، عبد الرازق، -

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع.البحث العلمي، البحث النوعي والبحث الكمي(. 1423ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السيد ) -

 (. القياس والتقومي النفسي والرتبوي. حائل: دار األندلس.2215أبو دنيا، نادية عبدة ) -

 (. فلسفة التقومي الرتبوي غي العلوم الرتبوية والنفسية.2215سعيد وصربي، داود ) األسدي، -
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 (. التقومي الرتبوي يف السياق املدرسي. لبنان: دار الكتاب اجلامعي.2216انتوين نتكو، ترمجة: الشافعي، امحد حسني ) -

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 .)اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي 
 .)اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت 
 .لة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
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- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبر يات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .ذذ
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .03

 قاعات دراسية  هزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .11

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر.استخدام  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مهم حلصر النتائج الكمية يف أنشطة حتليل املنهج .  SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي   -
 أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، .01

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ددد

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ذذذ
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 طالب املقرر.مقابلة عينة من  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ررر
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
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 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .ززز
 متابعة ما يستجد يف  ال حبوث تقومي الربامج التعليمية والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .سسس
والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من هيئة تدريس مستقلني، 

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ششش
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 ملرتبطة باملقرر.حتديث املصادر واملراجع العلمية ا -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير  -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر.استخدام  -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/                                   اسم منسق الربنامج:

 ه0/0/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرق تدريس اللغة اإلجنليزية للفئات اخلاصةاسم املقرر:   

 2-020260432رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف باملقرر الدراسي  .ز
 2-020260432طرق تدريس اللغة اإلجنليزية للفئات اخلاصة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .35
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية3 .36

 يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام 

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثالث4
 االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنليزية –( 1. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: طرق تدريس لغة إجنليزية )5 .31
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .6 .34
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1 .32

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .دد
    

 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
    

  النسبة:  باملراسلة .وو
    

  النسبة:  أخرى تذكر .زز
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 تعليقات:

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

يهدف املقرر احلايل اىل تدريب معلمي اللغة اإلجنليزية على كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصـــــــــــة وذلك 
 من خالل تطوير فهم الطالب لالحتياجات التعليمية اخلاصة وتعزيز املعرفة واملهارات الالزمة خللق بيئة تعليمية شاملة ومعززة. 

 ت العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:ويُتوقع من طالب الدراسا    
 معرفة املصطلحات اخلاصة للفئات اخلاصة ملتعلمي اللغة اإلجنليزية.   -
 معرفة خصائص املتعلمني ذوي الفئات اخلاصة وكيفية التعامل معهم. -
 تنمية مهارات التخطيط للتعليم والتعاون مع اجلهات املختصة وأولياء األمور للحصول على املعلومات واالستشارة.  -
 تنمية مهارات التخطيط للبيئة التعليمية ملواجهة متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة مبساعدة التكنولوجيا واألدوات املناسبة.  -
 املدرسية ليتالءم مع خصائص ذوي الفئات اخلاصة. تنمية مهارات التقومي و تكييف الكتب  -
 التدريب على استخدام أجهزة وأدوات ومواد متنوعة ومواقف عرض تتالءم مع خصائص ذوي الفئات اخلاصة . -
 التدريب على استخدام أدوات تقومي مالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة. -

 
اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 املقرر.توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى  -
 االستفادة من املواقع اإللكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصــاالت للتواصــل بني أســتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشــه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 واعد املعلومات الرتبوية اإللكرتونية.استخدام مصادر البحث اإللكرتوين وق -
االســــتعانة بالشــــبكة العنكبوتية يف التواصــــل مع مراكز األحباث وأكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم اإللكرتوين.
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
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( بشــكل عام وملتعلمي اللغة SENيقدم هذا املقرر القضــايا والتحديات املتعلقة بتدريس االحتياجات التعليمية اخلاصــة )
تطوير فهم التعاريف واخلصـــــــائص ألنواع خمتلفة من متعلمي اللغة اإلجنليزية ذوي  اإلجنليزية بشـــــــكل خاص. فهو يســـــــاعد على

االحتياجات اخلاصـــــــــــة. ويوضـــــــــــح طرًقا الختيار املواد وتكييفها لدعم الطالب. وهو ميّكن املعلمني من تقييم املواد وتكييفها 
م للتعاون مع أولياء األمور. وهو يدعللمتعلمني ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصــــــــــــة. كذلك يدرب على أســــــــــــاليب عملية 

 املعلمني يف تنفيذ التقييم الشامل
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

، تعميمات، نظريات لكيفية تدريس ذوي  مقدمة )مفاهيم ومصطلحات
 االحتياجات اخلاصة(

1 2 

على  SEN( ، وتأثري SENاخلاصة )فهم االحتياجات التعليمية 
، ودور  SENالتعلم ، واحلواجز اليت حتول دون تعلم اللغة للطالب مع 

 املعلم(

1 2 

 4 2 )اخلصائص ، التأثريات ، الدعم( SENأنواع 
 2 1 التخطيط والتعاون )أ ية التخطيط ، التعاون ، طرق التخطيط(

 4 2 طرق التدريس احلديثة
 2 1 أساليب التعاون، التعزيز، التوجيه، االستشارة 
 SEN  1 2خلق بيئة تعليمية شاملة لتلبية احتياجات 

معرفة دور التكنولوجيا التعليمية يف تدريس اللغة االجنليزية للفئة ذوي 
 االحتياجات اخلاصة

2 4 

 2 1 تصميم وتنظيم األنشطة الصفية والالصفية  
الدراسية ليتالئم مع خصائص ذوي االحتياجات تكييف حمتوى الكتب 

 اخلاصة
2 4 
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تقييم شامل )التحديات ، تستوعب التقييم النهائي ، وتقييم وهتيئة 
 (SENاختبار كوربوسد لتناسب 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  12 - - 22 التدريس الفعليةساعات 
 32  12 - - 22 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .33
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  .34
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات ثانياً  -

واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  ها: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً 

 فهم وتقييم بيئة التعلم الشاملة متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.عملية تعلم وتعليم 
-  

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات لتدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
 ( SENاستكشاف معىن االحتياجات التعليمية اخلاصة ) 1-1

 
 التكليفات البحثية احملاضرة

 األنشطة االلكرتونية التعلم التعاوين فهم خصائص األنواع املختلفة من االحتياجات التعليمية اخلاصة. 1-2

 يةالبحثالتكليفات  حل املشكالت على التعلم SENاستكشاف تأثري كل أنواع  1-3

   SENاستكشاف طرق التخطيط والتزويد للطالب مع  1-4
   استخدام التوجيه من األقران وتثقيف األقران ومساعدي التدريس 1-5
   فهم وتقييم بيئة التعلم الشاملة 1-6
استكشاف بعض الطرق الرئيسية الستيعاب احتياجات املتعلمني  1-1

 SENمن خالل 
  

   معرفة طرق تكييف املواد الدراسية  1-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات لتدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

   SENمعرفة حتديات التقييم للطالب مع  1-2
    
 املهارات املعرفية 2

 االختبارات العصف الذهين على التعلم SENحتليل العوامل املؤثرة يف  2-1

 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة SENتأمل دور املعلم العمل مع الطالب مع  2-2

استكشاف بعض األساليب الرئيسية الستيعاب احتياجات  2-3
SEN 

 األنشطة االلكرتونية اخلرائط الذهنية

 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي التدريب على استخدام التكنولوجيا املساعدة املتعلمني  2-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين اجلماعي ضمن  موعات تعاونيةإكساب الطالب مهارة العمل  3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إدارة الوقت بكفاءة مهارة 3-1
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التدريب العملي ورش العمل تصميم بيئات التعلم االلكرتوين التكيفية والتشاركية 4-1
 التدريب العملي ورش العمل تدريب عملي على انتاج الربامج التعليمية 4-2
 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-3
 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال بأنواعه املختلفة  4-4
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
5-1    
5-2    
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  الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .35
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %12 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 
 %12 الرابع ااإللكرتوين وتطبيقاهتاعداد تقارير عن االجتاهات احلديثة يف التعليم  

1 
عرض لبحوث ودارسات تناولت االجتاهات احلديثة يف التعليم اإللكرتوين 

 وحتليلها.

 %12 الثامن

 %15 الثاين عشر مشروع مجاعي يف أحد االجتاهات احلديثة 2

3 
تقرير )فردي( حول إمكانية توظيف االجتاهات احلديثة يف التعليم اإللكرتوين يف 

 العملية التعليمية 
 %15 خالل الفصل

 %42 السادس عشر اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية 

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .رر
:. أدرج الكتب املقررة املطلوبة0  

Artiles, A., Ortiz, A. (Eds.) (2002). English language learners with special education needs. Washington, 
DC.: Center for Applied Linguistics. 

Abdullah, M. (2015). TEFL-TESOL for students with special needs for EFL students teachers. UK: 
University of Exeter.  

Pokrivčáková, S. et al. (2015). Teaching foreign languages to learners with special educational needs: E-
textbook for foreign language teachers. Nitra: Constantine the Philosopher University.  

Echevarria, J. & Graves, A. (2014). Sheltered content instruction: Teaching English learners with diverse 
abilities (5th ed.). London: Pearson. 
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Lewis, A. & Norwich, B. (2005). Special teaching for special children? Pedagogies for inclusion. 
Berkshire: Open University Press. 

Richards, J.C. & Rodgers, T.S., ( 2014). Approaches and methods in language teaching. United 
Kingdom: Cambridge University Press.  

Skinner, B.F., 2016, The technology of teaching, BF Skinner Foundation, New York. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Padurean, Alina Nicoleta. (2014). Teaching English Language to Children with Special Educational 
Needs. TEM Journal; Novi Pazar Vol. 3, Iss. 4,  : 309-314. 

International Journal of Inclusive Education  

Modern language Learner 

Cummins, J. (1989). A theoretical framework for bilingual special education. Exceptional Children, 
56(2), 111-119. Google Scholar, SAGE Journals, ISI 

Wagner, R.K. , Francis, D.J. , & Morris, R.D. ( 2005). Identifying English language learners with 
learning disabilities: Key challenges and possible approaches. Learning disabilities research & 
practice, 20(1), 6-15. Google Scholar, Crossref 

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchالرتبوية )قواعد املعلومات  -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/indexinglinkhandler/sng/au/Padurean,+Alina+Nicoleta/$N?accountid=142908
https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/TEM+Journal/$N/2046213/DocView/1955976986/abstract/5253DA58ACEB4CE2PQ/1?accountid=142908
https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/indexingvolumeissuelinkhandler/2046213/TEM+Journal/02014Y11Y01$23Nov+2014$3b++Vol.+3+$284$29/3/4?accountid=142908
https://www-tandfonline-com.sdl.idm.oclc.org/toc/tied20/current
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=1989&pages=111-119&issue=2&author=+Cummins%2C+J.&title=A+theoretical+framework+for+bilingual+special+education&
http://journals.sagepub.com.sdl.idm.oclc.org/doi/10.1177/001440298905600203
http://journals.sagepub.com.sdl.idm.oclc.org/servlet/linkout?suffix=atypb9&dbid=128&doi=10.1177%2F0042085909337598&key=A1989AT01100003
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2005&pages=6-15&issue=1&author=+Wagner%2C+R.K.author=+Francis%2C+D.J.author=+Morris%2C+R.D.&title=Identifying+English+language+learners+with+learning+disabilities%3A+Key+challenges+and+possible+approaches&
http://journals.sagepub.com.sdl.idm.oclc.org/servlet/linkout?suffix=atypb34&dbid=16&doi=10.1177%2F0042085909337598&key=10.1111%2Fj.1540-5826.2005.00115.x
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- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ميكروسوفت اوفيسحزمة برنامج  -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .زز
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .01

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -



 

412 
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 اخلاصة الشخصية. استخدام أجهزة احلاسب اآليل -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .20

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .صصص

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ضضض
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .ططط
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 قرر.استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس امل -

 تطوير التدريس: إجراءات .ظظظ
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ععع
ن رات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس متدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبا

 مؤسسة أخرى(:
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 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ططط
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 املختصني يف العمل الرتبوي. االستفادة من آراء -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة،  -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 .استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ فــــدوى داود اجلاوي اسم منسق الربنامج:

 ه0/0/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 (0اسم املقرر: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )  
 2-020260133 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1/4/2214 تاريخ التوصيف: 
 قسم املناهج وطرق التدريس --كلية الرتبية      القسم: /لكليةا

 
 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف باملقرر  .ش
 2-020260133( 1. اسم املقرر الدراسي ورمزه: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )1 .42
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2 .41
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .42

 املاجستري يف املناهج وتقنيات التعليم
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثالث 4 .43
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .44
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .45
 فروع ومقرات جامعة أم القرى . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: مجيع1 .46

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 

 42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

 12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .طط
    

 12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

  النسبة:  باملراسلة .كك
    

  النسبة:  أخرى .لل
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 تعليقات:
 

 
 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

لعملية التعلميمة ايهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسات العليا بأفضل املمارسات للتقنيات احلديثة يف  ال املعلومات واالتصاالت وسبل توظيفها يف 
ياسات خالقة من خالل توظيف أحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت وتطوير السمن أجل حتسني التنمية املهنية للمعلمني وخلق بيئة تعليمية تعلمية 

 واالسرتاتيجيات واألنشطة املناسبة لذل .
 

 ويتوقع من طلبة الدراسات العليا بنهاية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على:
 لتعليم والتعلم.معرفة أشهر تقنيات املعلومات واالتصاالت واليت من شأهنا االسهام يف عملييت ا -
 استخدام أوعية املعلومات املختلفة والبحث فيها وتوظيفها يف  االت التعليم املختلفة -
 استخدام تطبيقات االتصاالت احلديثة على حنو فعال يف  االت التعليم  -
 التوصل العلمي والنشر واالستفادة من االنفتاح املعريف -
 العلميتنمية مهارات البحث واالكتشاف والتواصل  -
 حتليل وتنظيم املعلومات واستخدام التقنيات احلديثة يف تصنيفها واستخدامها بشكل مرن وفعال يف  ال التعليم. -

 
 
 
 
 املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 املقرراملراجعة املستمرة الحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت  وتضمينها يف  -
 مراجعة آحر الدراسات ونتائج املؤمترات ذات العالقة -
 عقد لقاءات يف هناية كل عام ملراجعة وتبادل اخلربات مع الزمالء يف التخصص -
 االستفادة من التغذية الراجعة من قبل طلبة الدراسات العليا -

 
 
 

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
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يهتم هذا املقرر بتنمية اجلوانب املعرفية واخلربات العملية يف استخدام وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف عملييت التعليم 
املتمثلة يف  2232واألدوات احلديثة يف تصميم بيئات تعليمية خالقة ومتالئمة مع رؤية اململكة والتعلم. واالستفادة  من التطبيقات 

لطلبة ااالستفادة من التقنيات احلديثة يف رفع كفاءة األداء التعليمي يف اململكة وفق املعايري الرتبوية العاملية. كما يهدف املقرر إلكساب 
نفتاح املعريف يف عمليات البحث والتواصل وتبادل اخلربات واملعلومات وإكساهبم مهارات مهارات النشرالرقمي واالستفادة من اال

 إقتصاد املعرفة من خالل تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملية وإقليمية ملهمة.
 

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .36

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 مقدمة يف أ ية املعلومات واالتصاالت يف التعليم، وتناول بعض املفاهيم ذات العالقة  -
 االتصاالت، املفهوم، والتطور ، ،ابرز مالمح التغيري على العملية التعليمية نتيجة الثورة التقنية يف -

 االتصاالت 
1 2 

ات احلديثة وختزينها، ودور التقني املعلومات ، املفهوم ، والتطور يف الشكل واملضمون وطرق نقلها -
 يف زيادة الفاعلية

1 2 

 4 2 نظريات التعلم املعتمدة على االتصال ودور التقنيات احلديثة يف تطبيقها -
املعلومات الرقمية، املفهوم ، األ ية، أسس التعامل معها، السلوك القانوين واالخالقي للنشر  -

 والتوثيق،  مهارات النشر الرقمي.
1 2 

 تطبيقات عملية للتقنيات احلديثة للمعلومات واستخداماهتا يف التعليم  -
 )العروض التفاعلية/ االنفوقراف  ...( -

2 4 

يف عمليات االتصال وتبادل املعلومات )األ ية،  2استخدام شبكة االنرتنت وتطبيقات الويب  -
 األسس، املهارات الالزمة( للمعلم/الطالب

2 4 

والعمل اجلماعي يف ضوء استخدام التقنيات احلديثة للمعلومات  مهارات التفكري الناقد -
 واالتصاالت

1 2 

 2 1 املواطنة الرقمية: املغهوم، األ ية ، أبرز القضايا الثقافية واالجتماعية   -
 2 1 املعايري العاملية لكفايات تقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة باملعلم والطالب  -
 2 1 ديثة يف ضوء استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليماألمناط التعليمية احل -
 4 2 استخدامات اجلواالت الذكية يف التعليم، األ ية ، األسس، املهارات  -
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  4 4  16 ساعات التدريس الفعلية

 32  4 4  16 الساعات املعتمدة
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 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: املتوقع أربع ساعات .34
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .32

 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ثانياً  -
ا ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

ال من  االت خمرجات تعلم يف كل   واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
 األسئلة الشفوية  عصف ذهين معرفة ابرز التغريات والتطور يف أشكال املعلومات 1-1
 االختبارات  مناقشة وحوار التعرف على التطور يف أوعية ختزين ونقل املعلومات 1-2
 األنشطة االلكرتونية تعلم تعاوين التعرف على أشكال االتصال التعليمي  1-3
 التكاليف البحثية مناقشة التعرف على أ ية التقنيات احلديثة  1-4
 األنشطة االلكرتونية  موعات صغرية  املعلومات واالتصاالت والتعليمالتعرف على العالقة بني  
 املهارات املعرفية 2
 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي يقارن بني  موعة من املعلومات وفقا الشكاهلا املختلف 2-1
 التكاليف البحثية حل املشكالت  يستنتج الطرق املناسبة لتخزين املعلومات 2-2
 االختبارات اخلرائط الذهنية يقارن بني اشكال خمتلفة لالتصاال 2-3
 املشاريع الطالبية التعلم البنائي ينتج الطالب أشكاال خمتلف من املعلومات 2-4
 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي يتواصل باستخدام التقنيات احلديثة مع مصادر خمتلفة للمعلومات 2-5
 املشاريع الطالبية حل املشكالت التقنيات احلديثة يف تطوير ونشر املعلومةيوظف الطالب  2-6
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 املالحظة املقننة التعلم التعاوين املشاركة يف  موعات عمل صغرية الكرتونيا 3-1
تصال اال التعلم الذايت لبعض املفاهيم واملهارات من خالل استخدام وسائل 3-2

 املختلفة
 املشاريع الطالبية حل املشكالت

 االختبارات احلوار واملناقشة االلتزام باخالقيات التعلم التعاوين 3-3
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 املالحظة املقننة التعلم التشاركي القدرة على استخدام وسائل اتصال خمتلفة  4-1
 األسئلة الشفوية حل املشكالت القدرة على البحث والوصول وتقييم املعلومات  4-2
 املشاريع الطالبية حل املشكالت  القدرة على التعامل مع اشكال املعلومات املختلفة )تطوير| ختزين|نشر( 4-3
 املالحظة املقننة احلوار واملناقشة إمتالك مهارات احلوار االلكرتوين 4-3
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 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي القدرة على التعامل مع إنظمة إدارة التعلم  4-5
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
 املالحظة املقننة احلوار واملناقشة إحرتام اآلراء املختلفة  5-1
 االختبارات احلوار واملناقشة االلتزام بقوانني النشر  5-2

 
 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .42
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 15   إنتاج حمتوى تعليمي تفاعلي يف التخصص )فردي( 1

2 
أكادميي )مؤمتر| دورة | ورشة| حلقة نقاش( وتقدمي تقرير عن طبيعة املشاركة يف نشاط الكرتوين 

 املشاركة )عمل فردي(
 15 

 15  تطوير دليل استخدام ألحد تطبيقات اجلوال الرتبوية )فردي( 3
 15  كرتونيةاستخدام وسائل النشر االل –إختبار عملي يف )إنتاج وتطوير املعلومات الرقمية التفاعلية  4
 42 االخري نظري هنائيإختبار  5

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
 

( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب، كما يتم ختصيص ساعات للتواصل االلكرتوين 4خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبية تقدر ب)
 املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة للمهمة 

 
 

 
 مصادر التعّلم .سس

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
 الرياض: مكتبة الرشد.تكنولوجيا التعليم: األسس والتطبيقات. (. 2215العبيد، أفنان& الشايع، حصة. )
اض: مكتبة . الريالتعليم الفعال بالتكنولوجيا يف مراحل التعليم العايل /أسس النجاح .(2226) .أ دبليو، طوين & بول، كاري

  .العبيكان
 ..: دار السحاب للنشر والتوزيع. التعليم االلكرتوين األسس والتطبيقات(. 2225) .املوسى، عبدهللا

 عامل الكتب. القاهرة: .تمنظومة التعليم عرب الشبكا(. 2212) .عبد احلميد، حممد      
 القاهرة: عامل الكتب. ها.تطبيقها، تقومياملقررات االلكرتونية، تصميمها، إنتاجها، (. 2222) .إمساعيل، الغريب زاهر
 القاهرة: الدار املصرية اللبنانية. .التعليم االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت(. 2225) .اهلادى، حممد حممد
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 .األردن: عمان، دار الفكر (1ط) مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية(. 2226) .احللفاوى، وليد سامل
 القاهرة: دار الكتاب اجلامعي. .كفايات التعليم االلكرتوين(. 2221) .حممد حممود زين العابدين،

Jason, S., Veronica, H. (Ed.). (2018). Distance learning, E-learning and blended learning in mathematics 
education: International trends in research and development. Springer International Publishing. 
Elleithy, K, and Sobh, T. (2015). New trends in networking, computing, E-learning, systems sciences, and 
engineering: Lecture notes in electrical engineering. Springer International Publishing. 

 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية  -يف قائمة  –أدرج  .2
 

 http://emag.mans.edu.egجامعة املنصورة   -جملة التعليم اإللكرتوين  -
 جملة اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
 احلاسباتلنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -

http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm 
- The Electronic Journal of e-Learning  http://www.ejel.org/main.html 
- E-Learning and Digital Media  http://journals.sagepub.com/home/ldm 
- Research in Learning Technology (RLT) https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt 
- Internet and Higher Education 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0 
- Computers and Education 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0 
Communications in Information Literacy 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0 

 
 
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. قواعد املعلومات املتاحة -

http://emag.mans.edu.eg/
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
http://www.ejel.org/main.html
http://journals.sagepub.com/home/ldm
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0
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 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

lhttp://pqdtopen.proquest.com/search.htm 
 
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:. أدرج أي 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 الواقع االفرتاضيأدوات وبرجميات  -

 الفصول االفرتاضية
 

 
 املرافق املطلوبة .شش



 

410 
 

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .22
 

( طالب  22)يتطلب تدريس هذا املقرر وجود معمل للحاسب االيل متصل بشبكة االنرتنت جبودة عالية، حبيث ال يتجاوز عدد الدارسني يف الشعبة الواحدة 
 كحد أقصى.

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .23

 
 حيتاج هذا املقرر وجود أجهزة العرض  وكذل  ربط أجهزة الطالب بشبكة الستخدام التدريس الشبكي االلكرتوين 

 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .24

 
 استديو لتطوير وإنتاج أنواع الوسائط املتعددة جبودة عالية ، مركزتعلم ، مكتبة الكرتونية ، مستودع رقمي لالعمال

 
 

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ففف
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .15

 
 استخدام االستبانات الرقمية، الورقية  يف أوقات متفرقة من الفصل الدراسي -
 حتليل نتائج االختبارات  -
 املالحظة -

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .16

 
 املقرر ومناقشته بشكل مجاعي مع زمالء التخصص االهتمام بتقرير -

 
 إجراءات تطوير التدريس: .11

 
 إنشاء وسيلة إتصال خمصصة للتطوير املهين لزالء التخصص -عقد لقاءات دورية مع زمالء التخصص لبحث الصعوبات وطرق التغلب عليها -
 متابعة ما يستجد  -



 

415 
 

 
تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل:  .14

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 التصحيح اجلماعي  -
 إختيار عينات عشوائية العمال الطالب -
 
 
 
 ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية  .12
 

 حتديث املراجع واملواضيع اخلاصة باملقرر باستمرار مبا يتناسب مع املستحدثات التقنية يف علم املعلومات واالتصاالت 
 

 

 
  

   اسم منسق الربنامج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 للرتبيةاسم املقرر: األصول اإلسالمية 
 (2-121031040رمز املقرر: )

 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة هب23/1/1442تاريخ التوصيف: 
 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 (.2-222162141مية للرتبية )اإلسالاألصول . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .41
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .44
. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برنامج املاجستري )متطلب كلية اختياري يقدمه قسم 3 .42

 الرتبية اإلسالمية واملقارنة(.
 املستوى الرابع . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .52
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .51
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6 .52
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:1 .53
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

لتقليديةقاعات احملاضرات ا .مم    :22 النسبة%  
    

% 62 النسبة:   التعليم اإللكرتوين .نن  
    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سس

    
%12 النسبة:   باملراسلة .عع  
    
%12 النسبة:   أخرى .فف  

 

 تعليقات: 
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 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وأُسسها توضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية 
 ومؤسساهتا، وحتليل بعض القضايا يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.

لومات أو املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلتطوير وحتسني -يتم تنفيذها -اذكر بإجياز أي خطط -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.مراجع اإلنرتنت، 

 يكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات املقرر واالستفادة منه يف حتديث ما تصفح -
 املقرر.

 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
 استعراض بعض القضايا الرتبوية وحتليلها. -
املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  وصف .ز

 أو دليل الربنامج(.
 وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

لرتبية، الرتبية اإلسالمية، األصول اإلسالمية لاملفاهيم األساسية )الرتبية، أصول الرتبية، الرتبية 
 .والتعليم، التجديد الرتبوي، الرتبية الرقمية(

1 2 

 2 1 مصادر أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 خصائص أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 أهداف أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 اختبار نصفي
 أسس أصول الرتبية اإلسالمية:

 االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.( فردية: 1
 (   تمعية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية.2

4 4 
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سلوب احلوار، واالستنتاج، أ أسلوب القدوة، الرتبية باملالحظةمنها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 الرتبية باألحداث(

2 4 

 2 1 مؤسسات الرتبية اإلسالمية
 4 2 الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالميةحتليل بعض القضايا 

 2 1 تطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 االختبار النهائي

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .42
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 16  2   14 ساعات التدريس الفعلية
 32  4   24 املعتمدةالساعات 

 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .43

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .44

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل  االت خمرجات التعلم اخلمسة 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
لم املقرر املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تع: ضع طرق التقييم ثالثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
 احملاضرات، واملناقشات، . يوضح املفاهيم الرتبوية للمقرر 1-1

 اخلرائط الذهنية، احلوار،
 التعلم التعاوين.

 املشاركة أثناء احملاضرات،
االختبارات، الواجبات 

 املنزلية.
 . يلخص أسس الرتبية اإلسالمية 1-2
  يشرح أهداف ومصادر وخصائص الرتبية اإلسالمية. 1-3
 املهارات املعرفية 2
البحث العلمي، العصف  يستخدم األساليب الرتبوية يف حياته العملية. 2-1

الذهين، ورش العمل اجلماعي، 
 اخلرائط الذهنية.

ملف اإلجناز، االختبارات 
التحريري، تقييم العروض 

 العلمية. 
 .حيلل بعض القضايا الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية 2-2
  .يستنبط املبادئ الرتبوية من أسس أصول الرتبية اإلسالمية 2-3
 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
األنشطة اجلماعية، تبادل اآلراء  .يتقبل أراء اآلخرين برضا وامتنان 3-1

حول بعض املوضوعات الرتبوية، 
تقومي أداء الزميالت لبعض 
األنشطة، اخلرائط الذهنية، التعلم 
التعاوين تكوين فريق عمل إلجناز 

 الواجبات املنزلية.

املناقشات واملشاركات، 
الطالبات مالحظة تفاعل 

يف مواقف خمتلفة، تقومي 
 الواجبات.

 يتعاون بإخالص مع زمالؤه أثناء القيام باألنشطة. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
العصف الذهين ، التعلم التعاوين  التواصل مع الزمالء شفهيا وكتابيا. 4-1

املناقشة واحلوار، التواصل عرب 
الربيد اإللكرتوين، العروض 

 .العلمية

 االختبارات املتنوعة ، تقومي
الواجبات تقومي املناقشات 
اجلماعية، املالحظة، 
تكليف الطالبات بعروض 

يصنف املعلومات اخلاصة باملقرر يف صورة أحباث ، خرائط  4-2
 ذهنية ، تقدمي عروض .
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صفية وتزويدهن بالتغذية 
 الراجعة التقوميية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 
 لتسليمه

يم نسبته من التقي
 النهائي

 %2 4 مناقشة حول ما درس خالل األسابيع الثالثة األوىل . 1
 % 4 6 مشروع فردي  ) خريطة مفاهيم ( 2
 % 4 1 مشروع مجاعي 3
 % 22 4 االختبار النصفي 4
 % 12 11-12-2 عرض الواجبات املنزلية ومناقشتها 5
 % 12 12 ورشة عمل 6
 % 52 15 اختبار هنائي 
 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ط

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.

 الساعات املكتبية املخصصة للمقرر ) ساعتان ( . -
 االستشارات واالرشاد األكادميي ) أسبوعياً ( . -

 مصادر التعّلم .صص
 الكتب املقررة املطلوبة:-يف قائمة  –أدرج  .1
 مطبعة رضا. :السعودية .أبعاد النظرية الرتبوية يف األصول اإلسالمية .(هبب1431. )ساملباجابر، فاطمة  (1
 .الرياض: دار املعرفة للتنمية البشرية . األصول والتطبيقات–الرتبية اإلسالمية (. ه1421)العجمي، حممد.  (2
 السعودية: مكتبة الرشد. املدخل يف أصول الرتبية. .(هب1424)متويل، نبيل. العجمي، حممد. بنجر، آمنة.  (3
 الرشد السعودية: مكتيه الرتبية اإلسالمية )املفهومات والتطبيقات(. .(هب1426) .علي سعيد. احلامد، عبد الراضي (4
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:-قائمة يف  –. أدرج 2
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-y/productaspwwwadabwafancom/dispaaarticles  wwwtarbyatonanat 
2-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:. أدرج أي 4

 ال يوجد
 املرافق املطلوبة: .ضض

القاعات  واملختربات )أي عدد املقاعد داخلبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .25
ماعي، ومكتبة على العمل اجلقاعة دراسية تتسع خلمسني طالبة على األقل مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد 

 صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر ويف مقدمتها مؤلفات علماء املسلمني أنفسهم.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(: .26

 نت، السبورة الذكية.جهاز كمبيوتر ثابت، طابعة، نقطة اتصال باإلنرت 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21

 جهاز عرض بروجي كتور، شاشة عرض
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ققق
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .22

 احلوار واملناقشة، اعمال الطالبات، االختبارات.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .21

 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر، ولديهم خربة باملقرر.
 إجراءات تطوير التدريس: .22

 بالتدريس الفعال مع املشاركة والتفاعل أثناء التدريب واحلصول على شهاداتمتابعة الدورات وورش العمل اخلاصة  -
 معتمدة.

االتصال بأعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر يف أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل واالستفادة  -
 من خرباهتم وآرائهم مع كتابة تقرير حول ما يدور يف النقاش وتقدمي نسخه منه للقسم.

http://www.adabwafan.com/dispaay/product.asp


 

411 
 

متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذل  وتقدميه للجنة الطوير واالعتماد  -
 األكادميي.

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

 ال يوجد
 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى .23

 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسن املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. -
 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد وله عالقة به. -
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: إدارة املؤسسات الرتبوية  

 ( 1212322-2رمز املقرر  :  )  
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 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: م2214سبتمرب-هب 1442حمرم    تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 عامة عنهالتعريف باملقرر الدراسي ومعلومات  .أ
  (  2225622-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: إدارة املؤسسات الرتبوية  )1 .54

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .55
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .56

 دالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا ب

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى الثاين4 .51
 إدارة املوارد البشرية –أسس ونظريات اإلدارة الرتبوية  514،  512. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال توجد. املتطلبات املتزامنة 6 .52
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .62

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
%42 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  

 

   

 %22 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أمناط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف هذا املقرر ايل مناقشة واقع ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية يف إطار اسس االدارة الرتبوية ونظريات 
 تالقيادة الرتبوية وادارة املوارد البشرية، وذل  يف اجملال الرتبوي والدور املتوقع هلا يف تطوير املؤسسات الرتبوية مبختلف املستويا

 التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة ذل  ببعض الدول املتقدمة والنامية.  االدارية
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اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 االطالع الدائم على املستجدات يف  ال االدارة والقيادة الرتبوية ونظرياهتا. -  
 وورش عمل تبادل اخلربات بني أعضاء القسم عرب اجتماعات دورية -  
 التدريب على وسائل االتصال احلديثة واليت تعتمد على التقنية واستخداماهتا.  -  
 تدريب الطالب على مواقف تربوية للتطبيق امليداين يف حل بعض القضايا و املشكالت املدرسية . -  

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

ملكة يف إطار نظام ادارة املؤسسات الرتبوية يف امل -يتناول هذا املقرر فلسفة وسياسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية يف اململكة 
بيق فاعلية نظام ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة يف إطار نظريات االدارة السلوكية )نظرية االهداف، تط -النظريات اإلدارية 

القيادة االدارية يف ادارة   املؤسسات الرتبوية من حيث )الوظائف، واملستويات،  -ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ...اخل( 
ليمية يف دراسة ومقارنة االدارة التع -ؤسسات الرتبوية من حيث )الصالحيات، واملسؤوليات( السلطة االدارية يف ادارة امل -واالمناط( 

 اململكة مع بعض الدول العربية واالسالمية والعاملية.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الوحدة األوىل:   
 وخصائص اإلدارة التعليمية يف اململكةفلسفة وسياسة، واهداف 

2 4 

  الوحدة الثانية
 نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار النظريات االدارية .

2 4 

  الوحدة الثالثة:
تطبيق فاعلية نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار نظريات االدارة السلوكية 

 ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ....(.)نظرية االهداف ، 

2 4 

 الوحدة الرابعة:  
 إدارة مؤسسات التعليم العايل

2 4 

 الوحدة اخلامسة:
 السلطة االدارية يف ادارة املؤسسات الرتبوية من حيث )الصالحيات، واملسؤوليات( 

2 4 

 الوحدة السادسة: 
 ية .بعض الدول العربية و االسالمية والعاملدراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع 

2 4 

 4 2 الوحدة السابعة: 
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 مناقشة و مراجعة التقارير البحثية املطلوبة حسب املواضيع احملددة من استاذ املقرر.
 الوحدة الثامنة:

 االختبار النهائي للمقرر

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 اطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت ثانياً  -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
وخربات إدارية  تربوية تساعده يف إكساب الطلبة معارف ومهارات  1-1

 التعامل مع املواقف الصفية والرتبوية .
 احملاضرة.-
 املناقشة واحلوار.-
 العرض.-
 التقارير.-
  
  

 االختبارات. -
متابعة التقارير وطريقة  -

 عرضها.
 مناقشه. -
 مالحظه -

 الوقوف على إدارة التعليم العايل. 1-2
 واختاذ القرارات يف بعض القضايا الرتبوية.القدرة على حل املشكالت  1-3
التعرف على االنظمة الرتبوية يف  ال االدارة التعليمية يف خمتلف  1-4

االنظمة الرتبوية مبختلف مستوياهتا ) التعليم العام والتعليم العام( 
 ومقارنتها باألنظمة على املستوى االقليمي والعاملي .

 املهارات املعرفية 2
 قائمة املراجع واملصادر.- معرفة، فهم واستيعاب، حتليل، تطبيق، تقييم. 2-1

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
 االختبارات. -
العرض والتقدمي  -

 للتقارير.
2-2     
2-3     
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املناقشة واحلوار.- اآلخر.القدرة على االتصال الفعال واملناقشة واحلوار وتقبل  3-1

 طرح القضايا للنقاش.-
كتابة التقارير والبحوث -

 املكتبية.

تشكيل  موعات -
 عمل )مشروع مجاعي(.

إتاحة الفرصة للطلبة -
بإدارة احملاضرة خالل 

 عمليات املناقشة واحلوار. 
 التعاون.-
 تقسيم األعمال. - 

3-2     
 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
4-1      
4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %12 الثالث االختبار األول  1

 %22 السابع املشاريع وأوراق العمل 2

 %22  التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب 3

 %52 الثامن االختبار النهائي 4

5       
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .بساعتنيساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريس. تقدر 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 دار وائل للنشر. :عمان .النظريات والعمليات والوظائف -مبادئ اإلدارة .(2222. )القريويت، حممد قاسم -1
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 دار وائل للنشر والتوزيع،.، األردن :عمان .اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق .(2226) .الطويل، هاين عبد الرمحن -2
 دار وائل.  :عمان .السلوك التنظيمي يف مؤسسات األعمال .(2224) .العميان، حممود سليمان -3
 دار وائل للنشر. :عمان .نظرية املنظمة والتنظيم (.2222) .القريويت، حممد قاسم -4
ة دار املسري  :عمان .السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية (.2225. )فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد -5

 للنشر والتوزيع والطباعة.
ار د :عمان .سلوك األفراد واجلماعات يف النظم -اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي (.2224 . )الطويل، هاين عبد الرمحن -6

 .وائل
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

م، استشراف املستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، صاحل و املناصرة، 2224ابريل 24-26التاسع  أوراق عمل املؤمتر العلمي -1
 عز الدين، جامعة فالدليفيا ،كلية اآلداب والفنون.

م(. دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة، الرياض: اململكة 2222 لة اإلدارة. ) -2
 ة.العربية السعودي

نشرة النخبة اإلدارية، يصدرها من أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل يف اململكة العربية السعودية: دار املصادر للنشر  -3
 والتوزيع.

اجمللة العربية لإلدارة،  لة نصف سنوية حمكمة متخصصة يف التنمية اإلدارية والعلوم االجتماعية ذات العالقة، تصدرها  -4
 ربية للتنمية اإلدارية جبامعة الدول العربية، القاهرة: مجهورية مصر العربية.املنظمة الع

 أفاق اإلدارة،  لة فصلية تصدر عن اجلمعية السعودية لإلدارة. -5
مؤسسة الفكر العريب، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العريب،  -6

www.fikrconferences.org 
 الرياض. –اجمللة االقتصادية السعودية، فصلية تصدر عن مركز النشر االقتصادي  -7
خالصات، كتب املدير ورجل األعمال، نشر نصف شهرية تصدر عن: الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع( القاهرة،  -8

 مصر.
 ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية 3

   WWW.ju.edu.jo 
   -  WWW.yu.edu.jo   
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطوانات املد ة:. 4

 املرافق املطلوبة .و

http://www.fikrconferences.org/
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دراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات البنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .1
 قاعة دراسية بعدد الطالبات  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .2

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على  .س

 االستبانات، واملقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء احملاضرة. -
 التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي )موقع اجلامعة(. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 اختبارات -
 استبيانات  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. -
 إقامة ورش عمل. -
 حضور املؤمترات والندوات املتخصصة. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة 

 عرض مناذج من اجنازات الطالب لتقييمها من قبل الزمالء بالقسم . – .ط
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ظ

 على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطلبة.إجراء التعديالت الالزمة بناء  -
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (0اسم املقرر: حلقة حبث يف مناهج اللغة اإلجنليزية )  

 3-020260441  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 3-020260441 (1حلقة حبث يف مناهج اللغة االجنليزية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .61
 الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .62

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع4
 اإلحصاء التطبيقي -مناهج وطرق البحث العلميدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وج5 .63
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: قضايا ومشكالت يف تدريس اللغة االجنليزية6 .64
 وغريها(الزاهر ،  –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1 .65

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 

   

 %12 النسبة: %12 التعليم اإللكرتوين .قق

    

 %12 النسبة: %12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .رر

    

  النسبة:  باملراسلة .شش
    

  النسبة:  أخرى تذكر .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تعليم اللغة  يف ختصـــــص-كمتطلب تكميلي -يهدف هذا املقرر اىل إعداد طلبة الدراســـــات العليا لكتابة حبث ماجســـــتري 
( وذلك من خالل دراســــة األحباث التخصــــصــــية والتدريب على تطبيق إجراءات وأســــاليب حبثية EFLاإلجنليزية كلغة أجنبية )

 يف إجياد حلول ملشاكل تعليمية يف مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية. متنوعة تساعد

 ويُتوقع من طلبة الدراسات العليا يف هناية دراسة املقرر أن يكونوا قادرين على:

 معرفة أبرز املناهج البحثية يف جمال تدريس اللغة االجلليزية.   -
 أجنبية وفق االجتاهات البحثية احلديثة واولوياهتا.تصنيف حبوث تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة  -
 معرفة أبرز اإلجراءات املتبعة، األدوات، طرق اإلحصاء املتبعة يف كل منهج حبثي. -
 تنمية مهارات البحث العلمي يف اجلوانب التطبيقية والنظرية لبحوث تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية. -
 جمال تدريس اللغة اإلجنليزية يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.حتليل ونقد دراسات علميه يف  -
 معرفة  املعايري و العناصر االساسية الالزمة لكتابة ورقة حبثية ناجحة   -
 مصغر باللغة اإلجنليزية مع مراعاة  الكتابة االكادميية .خطة حبثية مقرتحة كتابة   - -

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 تعلق باملقرر.ي
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االســـــتعانة بالشـــــبكة العنكبوتية يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 ية كلغة أجنبية.ة اإلجنليز لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال تعليم و تعلم اللغ
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .س
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 وصف عام للمقرر:
لية اليت تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية. القضـــــــــــايا النظرية والعميهدف هذا املقرر تقدمي جمموعة متنوعة من األوراق البحثية حول 

يتم تناوهلا عادة يف هذا اجملال. وهو يقدم إرشـــادات الســـتكشـــاف بيانات اللغة وحتليلها وتقدميها. تشـــمل األســـاليب والتقنيات 
حث، مجع اد تصـــــميم الباليت يتم تغطيتها صـــــياغة مشـــــكالت البحث، مراجعة شـــــاملة لألدبيات، تطوير أهداف البحث، إعد

البيانات، حتليل البيانات )مبا يف ذلك التحليل اإلحصــــــائي(، التعميم والتفســــــري، وإعداد التقرير أو عرض النتائج حىت النهاية.  
 كتابة االستنتاجات والتوصيات.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

1. introduction to research methods in English language teaching fieldAn  1 3 
2. Features and steps of experimental methods 2 6 
3. Ethnography methods  2 6 
4. Classroom observation researches  1 3 
5. Using the introspective and elicitation techniques  1 3 
6. Correlational methods  1 3 
1. Causal comparative methods  1 3 
4. Evaluative methods  1 3 
2. Action research (case studies) 2 6 
12. Ethics in the conduct of research 1 3 
11. Writing a research (APA style, mechanism of writing, 

documentation) 
2 6 

12. Submitting a proposal thesis in the field  1 3 
   
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .41
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 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 44  14 - - 34 ساعات التدريس الفعلية
 44  14 - - 34 الساعات املعتمدة

 

 )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: التعلم الفردي -عدد ساعات الدراسة  .44
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .42
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
ل معاً كليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتش: ضع طرق التقييم املناسبة اثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
 التكليفات البحثية احملاضرة . معرفة ميزات البحوث التجريبية وإجراءاهتا 
 األنشطة االلكرتونية التعلم التعاوين معرفة خطوات وأساليب األحباث املسحية  
 التكليفات البحثية حل املشكالت معرفة أدوات املالحظة الصفية 
   معرفة تقنيات االستبطان واالستنباط 
   معرفة ميزات أساليب البحوث االرتباطية 
   معرفة ميزات البحوث املقارنة 
   معرفة ميزات البحوث التقوميية 
   البحث اإلجرائي )دراسات احلالة(معرفة ميزات  
   معرفة أخالقيات الباحث الرتبوي يف إجراء البحوث 
 املهارات املعرفية 2

 االختبارات العصف الذهين معرفة أ ية األحباث يف حل املشكالت الرتبوية 2-1

، آلية الكتابة ، التوثيق  APAكيفية كتابة البحث )أسلوب  2-2
 والتجميع للمصادر

 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة

معرفة التوجهات البحثية يف حبوث تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية  2-3
 عامليا وعربياً.

 األنشطة االلكرتونية اخلرائط الذهنية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي بناء رؤية مستقبلية لبحوث تعلم وتعليم اللغة االجنليزية 2-4
 

 مؤشرات التعلم املرتكز على األداءحتديد  3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  العلمي البناءمهارات احلوار والنقاش  3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-1
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ة مساعدة لكتابمهارة استخدام برامج الوورد و برامج تطبيقية  4-1

 البحث
 التدريب العملي ورش العمل

 التدريب العملي ورش العمل SPSSمهارة  استخدام برامج االكسل و برامج اإلحصاء مثل  4-2
 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-3
 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال بأنواعه املختلفة  4-4
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
5-1    
5-2    

 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .52
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
التقييم  نسبته من األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %12 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 



 

104 
 

 %12 الرابع عن أنواع البحوث يف  ال تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية اعداد تقارير 
 %12 الثامن عرض لبحوث ودارسات وحتليلها. 1

 %15 الثاين عشر مشروع مجاعي  2

 %15 خالل الفصل تقرير )فردي(  3

 %42 السادس عشر اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .طط
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة

Recent references on handbook of research on English language teaching is required  

Gitomer, D., and Bell, C. (2016). Handbook of research on teaching (5th ed.) American educational Research 
Association. 

Virginia, R. (2001). Handbook of research on teaching: A project of the American Educational Research 
Association (4th ed.) USA: Macmillan Library Reference. 

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. New York: Oxford University Press.  

Johnson, D. (1992). Approaches to research in second language learning. London: Longman.  

Larsen Freeman, D. and Long, M. (1991). An introduction to second language acquisition research. London; 
Longman.  

Note: Instructor should Check the recent textbook and updated resources 

 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية 2

 اجملالت العلمية والدوريات يف التخصص
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .ظظ
من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  بنّي متطلبات املقرر الدراسي

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .21

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 ية والقسم.معامل الكل -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها:  .31

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ككك

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .للل
 أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء  -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ممم
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام  -
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 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .ننن
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية.السمينارات  -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  .ههه
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 ت مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارا -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ووو
 طبيقيا.م وما يستجد نظريا وتمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعله -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة،  -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ فــــــــدوى داود اجلاوي اسم منسق الربنامج:

 ه0/0/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 

 (0قضايا ومشكالت يف تدريس اللغة االجنليزية )اسم املقرر:  
 
 
 2-020260442 رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 املؤسسة التعليمية:جامعه  ام القرىإسم  1442-2-16 تاريخ التوصيف:
 كلية الرتبية/املناهج وطرق التدريس القسم: /لكليةا

 
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ط

 2-020260442 (0قضايا ومشكالت يف تدريس اللغة االجنليزية ):  . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .66
 ساعة2 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .61
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزيةالربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:. 3 .64

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .62
 (1االجتاهات احلديثة يف تدريس اللغةاالجنليزية ). املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  5 .12
 ال  يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .11
 زاهر وغريها(ال-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: :  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية1 .12

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .خخ
    

 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ذذ
    

  النسبة:  باملراسلة .ضض
    

  النسبة:  أخرى .طط
 

 تعليقات:
 
 



 

101 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 األهداف .ف
 ماهدف املقرر الرئيس -1

تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية يف املدارس ليست مهمة سهلة. تفرض العوائق املختلفة حتديات ملعلمي اللغة اإلجنليزية كلغة 
عليمي ،أساليب التدريس الت أجنبية أثناء أداء عملية تعليمية فعالة. ميكن أن تكون هذه التحديات والصعوبات املختلفة يف احملتوى

وبيئة التعلم ،استخدام الوسائل التعليمية وأساليب التقييم. يتمثل اهلدف الرئيسي من هذا املقرر يف استكشاف هذه التحديات 
اث حبوفهمها ، والسعي للتحقيق يف املشكالت الرئيسية اليت يواجهها معلمو املدارس الذين يدرسون اللغة اإلجنليزية ويستخدمون األ

 حلل هذه املشكالت.
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادر على 

 .معرفة القضايا والصعوبات اخلاصة باحملتوى التعليمي ملنهج اللغة اإلجنليزية 
 معرفة القضايا والصعوبات اخلاصة يف بيئة التعلم وأساليب تدريس اللغة اإلجنليزية 
  القضايا و املشكالت اخلاصة مبنهجية التقييم.معرفة 
  كتابة حبث عن املشكالت اخلاصة مبنهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية 
اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط -2

 والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 

استخدام املصادر العلمية واملراجع احلديثة يف  ال تدريس اللغة اإلجنليزية واالستفادة من كل فكرة جديدة ليتم تضمينها  -4
 يف احملتوى.

استعراض البحوث واالستنتاجات والتوصيات من املؤمترات الوطنية والدولية يف كل قضية جديدة تتعلق بلتحديات و   -5
 املشاكل اليت تتعلق مبناهج اللغة اإلجنليزية.

 
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ش
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يمية  ليتناول هذا املقرر املشاكل الرئيسية يف طرق تدريس اللغة اإلجنليزية ، احملتوى التعليمي ، البيئة التعليمية ، استخدام الوسائل التع
الضوء على أدوار املعلمني يف اللغة اإلجنليزية يف معاجلة مشاكل التعلم / التدريس هذه وكيفية وطرق التقييم / التقييم. تسليط 

 .املشاركة يف السياقات التعاونية واستخدام البحوث حللها
 

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .51

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
The importance of English language Methods in Teaching/ 
Learning processes 

1 2 

Problem of instructional content, teaching methods. 2 4 
Problems resulting from the students. 1 2 
Problems related to teachers themselves in terms of experience and 
attitudes. 

2 4 

Problems related to teaching-learning environment and the 
availability of resources. 

1 2 

Mid Exam 1 2 
Problems related to assessment methods. 2 4 
Lack of emphasis on developing skills– emphasis is rather on rote 
learning 

1 2 

English teacher roles in addressing learning problems 2 4 
Analysis and review research and studies dealing with the problems 
of Teaching English language methods. 

1 2 

Writing a report about the problems of teaching English language 
methods.  

2 4 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - 14 - - 18 ساعات التدريس الفعلية

 32 - 14  - 18 الساعات املعتمدة
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 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .53
 

 باملقرر من حبث ، وإعداد وتلخيص كل حماضرة. (أسبوعيا الجناز التكليفات اخلاصة3ثالث ساعات )
 
 
 
 

 

 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطارالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 مبخرجات تعلم املقرر،حبيث تكونقابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معهاومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
رق تقييمها واسرتاتيجيات وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وط: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، ثالثاً  -

 تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0
1-1 

كتابة و  معرفة القضايا واملشكالت املختلفة املتعلقة مبنهج اللغة اإلجنليزية
 حبث عنها 

 احملاضرة ،األسئلة واإلجابة واإلنرتنت
 حل املشكالت

 اسئلة شفوية
 تكليفات حبثية

اإلجابة على األسئلة ، 
 ذكر العديد من املشكالت
واملشاكل املتعلقة مبنهاج 
اللغة اإلجنليزية / اقرتاح  

 كيفية حلها.
 املهارات املعرفية 2
 تلخيص النقاط الرئيسية النقاش واحملاضرة.و  الكتابة تطوير مهارات  2-1

 املناقشة
 

 بطاقة التقييم
 تكليفات حبثية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 التعلم التعاوين االستماع ، مهارة توزيع العمل بني األفرادتطوير مهارة  3-1

 لعب األدوار
 بطاقة املالحظة

 الفصل الدراسي: لالطلبة خالجدول مهام تقومي  .55
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 كل اسبوع ) العرض الشفوي( + األنشطةمناقشات أسبوعية حول املوضوعات النظرية    1

2 
تقدمي ملخص للقضايا واملشاكل الرئيسية املختلفة يف طرق تدريس اللغة اإلجنليزية / اقرتح كيفية   

 حلها )تقرير(
ابتداء من األسبوع 

 اخلامس
10% 

3 
األسابيع الثالثة  املشاركة يف سياقات تعاونية حلل املشكالت املتعلقة بتدريس اللغة اإلجنليزية وعمليات التعلم.   

 األخرية
10% 

 %20 االسبوع العاشر اختبار نصفي 4
 %10 االسبوع األخري كتابة التقرير لوصف وحل مشاكل تعلم وتعلم اللغة اإلجنليزية 

5 
الطالب بإجراء حبث حول القضايا واملشكالت املختلفة املتعلقة بأساليب يف جمموعات ، يقوم 

 تدريس اللغة اإلجنليزية / اقرتاح كيفية حلها
 %10 املشروع النهائي

 %30  اختبار هنائي    6
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
 

 
 

 مصادر التعّلم .عع
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .3

 
Varela, M., Polo, J., García, L. and Martínez, I. (Eds.). (2010). Current issues in English language 

teaching and learning: An international perspective. Cambridge Scholars Publishing.  
Stroupe R. Kimura, K. (Eds.). (2011). English language teaching practice in Asia. Phnom 

Penh: Language Education in Asia. Retrieved from 

http://www.leia.org/LEiA/LEiA%20VOLUMES/Download/ELT_Practice_in_Asia.pdf 
Douglas, B. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy 

(2nd ed.). Person Education Company. 
 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلميةوالتقارير وغريها(:-يف قائمة  –أدرج  .4
 

 اجملالت األكادميية 
  جملة املناهج والتدريس 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي 3-2
 التكليفات

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
)باور بوينت ، ناشر ، فيديو(. التعاون واملشاركه يف  مهارة العرض املرئي 4-1

 جتيهز عروض التقدمي
تكليفهم باملشاركه يف اعمال مجاعية ،  

 فكر ، قارن ، أذكر األختالف
قائمة املعايري للحكم 

 على العرض
 (وجدت املهارات النفسية احلركية)إن 2
 احملاضرة لألحباث االكادميية  مهارة النقد املوضوعيمهارة حتليل البيانات ،  5-1

 كتابة التقارير
 بطاقة التقييم

ذي لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ال ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 3 .ساعات مكتبية لإلجابة على أسئلة الطالب ، ومنحهم التوجيه 

 تواصل املتاحة واملناسبةاستخدام وسائل التواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات ال. 

http://www.leia.org/LEiA/LEiA%20VOLUMES/Download/ELT_Practice_in_Asia.pdf
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 اجمللة العلمية للرتبية 
 األطروحات العلمية / الرتبوية جبميع أنواعها 

 
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع3

  updatedمجيع املصادر ممكن اخذها بوقتها حىت تكون 

 - Many web sites under the title of English language teaching/issues and problems of 
English Language Teaching Methods.. 

 - Databases 
 - Looking for journal articles? Find databases by subject, or search for a specific journal by 

title.  specific journal by title. 

 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات،واألسطوانات املد ة:. أدرج أي 4
 
 الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية على األقراص املد ة• 
 

 
 املرافق املطلوبة .طط

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

 
 دراسية خاصة  بالتعليم العايل ومباين  هزة لتوفري بيئة تعليم / تعلم جيدة.قاعات  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .32
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي -
 السبورات الذكية -

 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .33

 توفري قاعة دراسية لعضو هيئة التدريس لوضع مجيع معدات العرض. -

http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
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 توفري قاعات دراسية ذكية تساهم يف أداء تعليمي متميز. -
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ييي
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .24

 
 تعيينات الواجبات املنزلية  على املعرفة املكتسبة.• 
 واحلكومية(.كتابة تقرير حول زيارة ميدانية للمؤسسات التعليمية )اخلاصة • 
 استبانة حتتوي على عناصر التقييم حول املقرر  وأداء عضو هيئة التدريس• 
 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .25

 
 حضور حماضرات يف نفس اجملال داخل القسم• 
 .استخدم التقييم الذايت لتطوير الذات•       
 نتائج الطالب 
  اإلجنازسجالت 
 ملف تقومي املقررEvaluation Portfolio 
 تقييم األقران 
 إجراءات تطوير التدريس: .26

 
 استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة•   
 حضور الدورات  التدريبية و الندوات و املؤمترات.•         
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين 
مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسمستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) .21

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .تدقيق ومراجعة عينة من اعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم 
  االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة اخرى.التبادل بصورة دورية لتصحيح 
  .املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .24
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  نشطة معا لتحديث املعلومات واملوضوعات والتدريبات واألعقد اجتماع مع ذوي اخلربة يف  ال تدريس املقرر والتعاون
 واقرتاح مراجع جديدة.

 .حتديث البيانات السابقة كل عامني 
 مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا 
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة باملقرر 
 ة من اراء املختصن يف العمل الرتبوياالستفاد 
  تعرف مدى افادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات  اخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير

 الدروس والتدريب امليداين
 )االطالع على االحباث يف  ال التخصص)العربية واالجنبية 
 رراستخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املق 
 املقارنه مبقررارت ممائلة يف جامعات اخرى 

 
 

 
  

 اسم منسق الربنامج: 

 

 د/ عدوية طالب شواقفة

 

    

 

  0441-2-03التاريخ      التوقيع:

     
 

 

 

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:   

 2-020260143رمز املقرر:   
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 دراسي منوذج توصيف مقرر

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0441تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 2-020260143 تكوين املعلم وتطويره. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2املعتمدة: . عدد الساعات 2 .13
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق التدريس3 .14

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .15
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .16
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1 .11

 خرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )ا4

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .ظظ
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ببب
    

  النسبة:  باملراسلة .ججج
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ددد
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 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقوميها.
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:    

 يلم مبفهوم تكوين املعلم.  -
 يقارن بني مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم املناظرة له. -
 يقف على طبيعة تكوين املعلم وأ يته.  -
 حيلل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفايات.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري.  -
 ودية. يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السع -
 يصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات املختلفة يف إعداد املعلم املختلفة. -
 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني.  -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة.  -
اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 لدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االســـــتعانة بالشـــــبكة العنكبوتية يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 ين.لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتو 
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ص
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 وصف عام للمقرر:
املعلمني  تصببببببببببميم برامج إعداديهدف املقرر إىل تكوين تصببببببببببور علمي لدى الدارسببببببببببني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف 

 وتقوميها.

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته املعرفية ومؤشرات قياس خمرجاته 
 وتقوميه. 

1 2 

 4 2 أ ية تكوين املعلم –طبيعة تكوين املعلم  –املناظرة مفهوم تكوين املعلم ، واملفاهيم 
 4 2 حتليل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ) اإلعداد التكاملي واإلعداد التتابعي( . 

 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفايات . 
 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري . 

 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية . 
يف إعداد  برنامج املاجستري املهين -تقوميها  –متطلبات تنفيذها  –برامج إعداد املعلمني : ) تصميمها 

 املعلمني( . 
2 4 

 4 2 أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة . 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .51
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 2  - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .54
 إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررثالث ساعات 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .52
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
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 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
جيات تدريسها لتشكل معاً خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتي : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 املعرفة 0
 االختبارات  حلقات نقاش–حماضرات  حتليل مفهوم تكوين املعلم وبرامج إعداده واالجتاهات احلدبثة إلعداده.  1-1

 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  تقصي واقع برامج إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  1-2

 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأ يته يف تكوين املعلم .  1-3

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2

 تقرير .  مناقشة .  –سيمنار علمي  املقارنة بني واقع برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  2-1

 تقرير.  مناقشة موسعة .  -حبث اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني .  2-2

 عرض تقدميي مناقشة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين تعاونية إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين بكفاءةمهارة إدارة الوقت  3-1
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية .  اإلحصائي لتحليل برامج إعداد املعلمني spssاستخدام برنامج  4-1

 ومؤشرات تقنية . 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية . حتليل الوزن النسيب لساعات الربامج ومقرراته التدريسية  4-2

 ومؤشرات كمية . 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
معايري ومؤشرات برامج  مشروعات تعاونية .  تصميم برنامج إعداد املعلم .  5-2

 إعداد املعلمني. 
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .62
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %12 األسبوع اخلامس عشر .  مشروع : تصميم برنامج إعداد املعلم .   
 %12 األسبوع الرابع عشر عرض تقديدميي : مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  
 %12 األسبوع الثاين عشر .  تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  1
 %12 األسبوع احلادي عشر  تقرير : اإلعداد الشخصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  2
  %12 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %52 األسبوع األخري .  االختبار الننهائي .  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .فف
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة0

 ناقص. منشورات جامعة دمشق.إعداد املعلم وتدريبهم(. 2224األمحد، خالد طه. )-

 دار الفكر العريب. . القاهرة:(1ط) معلم املستقبل حنو أداء أفضلهب( . 1426مدكور، علي أمحد) -

عمان:دار الفكر للنشر  .(1ط) اجلودة الشاملة منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري م(.2223) ويح، حممد عبد الرزاق. -
 والتوزيع.
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 الكويت : وزارة. االجتاهات املعاصر يف إعداد املعلم وتنميته مهنياً  .(2226) .حممد ،ومحادهعفاف  ،واملطرييبدرية  ،املفرج -
 الرتبية . 

مكنب الرتبية العريب لدول  .برامج إعداد معلم التعليم العام . معايري( 2215) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج -
   .اخلليج

عمان: دار الفكر للنشر . (2ط) تكوين املعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة(. منظومة 2221).إبراهيم، حممد عبد الرزاق -
 والتوزيع.

 عمان: دار الشروق. .األداء-التدريب –الكفايات التدريسية املفهوم (. 2223) .الفتالوي، سهيلة حمسن -

 الفكر للنشر والتوزيع.. عمان: دار (1ط)إعداد املعلم تنميته وتدريبه.(. 2225) .حممد، مصطفى وحوالة، سهري -

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما )املناهج واإلشراف الرتبوي(.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. قواعد املعلومات املتاحة -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 



 

144 
 

- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 وبرجميات الواقع االفرتاضيأدوات  -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .قق
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات  .34

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر.استخدام أجهزة الداتا شو للعروض  -
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 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .33

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأأأ

 على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول  .بببب
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تتتت
 نتائج الطالب -
 اإلجنازسجالت  -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .ثثثث
 إعداد املعلم والعمل على توظيفه يف املقرر. متابعة ما يستجد يف جمال -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 تواصل االجتماعي االلكرتوين. وسائل ال -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .جججج
هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
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 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  .حححح
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
ر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقر  -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربنامج:

 ه0/0/0441  التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


